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ART STUDIES
ТВОРЧИЙ МЕТОД І МОДЕРН-ДЖАЗ ТАНЕЦЬ АЛВIНА ЭЙЛI
Погребняк M.M.
Бердянський державний педагогічний університет, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Інститут мистецтвознавстава, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського
НАН України, Київ
ALVIN AILEY'S CREATIVE METHOD AND MODERN JAZZ DANCE
Pogrebnyak M.
Berdyansk State Pedagogical University, Docent, Candidate of Art Criticism,
Associate of Professor M.T. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology,
NA of Sciences of Ukraine, Kyiv
АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена творчості Алвіна Ейлі – одного з представників нових напрямів театрального
танцю. Актуальність статті обумовлена необхідністю теоретичної підтримки митців і навчального процесу
у галузі нових явищ хореографічного мистецтва, зокрема нових ідей хореографів – представників сучасного балету, які поступово просотуються у світовий театральний простір. У статті проаналізовано творчі
методи і окремі авторські хореографічні твори балетмейстера Алвіна Ейлі. Метою даної наукової розвідки
є виявлення особливостей творчого методу, естетики танцю і характерних ознак індивідуального балетмейстерського стилю Алвіна Ейлі. Методологія дослідження ґрунтується на використанні джерелознавчого метода для вивчення творчої діяльності балетмейстера Алвіна Ейлі; аналітичного – для виявлення
особливостей його творчого методу, естетики танцю і характерних ознак індивідуального балетмейстерського стилю; історико-типологічного – для класифікування авторських творів балетмейстера. В результаті аналізу найвідоміших творчих робіт А. Ейлі виявлені характерні особливості естетики театрального
танцю Алвіна Ейлі. Ними стають: 1) трансформування техніки афрокарибського традиційного танцю,
що є основою його індивідуального хореографічного стилю, у поєднанні її з технікою індивідуальних стилів танцю «модерн» Л. Хортона і М. Грехем і елементами класичного і джаз-танцю; 2) амплітуда, динамічність рухів у сполученні з текучою пластичністю; 3) використання групової імпровізації і різноманітних
групових скульптурних побудувань; сольних реплік у поліфонічному малюнку; пластики ритуальних танців; джазової танцювальної імпровізації з елементами африканських ритуальних танців (пyльсуючі
«contraction» торса, ритуальні оберти, робота з багатошаровою білою спідницею, притупи); використання
прийому «ансамбля, що розпадається» у композиції танцю. Крім того, творчий метод роботи А. Ейлі з
виконавцями, який дозволяв їм привносити свій власний унікальний стиль у запропоновану хореографію
дає можливість прирівняти А. Ейлі до джазового режисера і співвіднести його хореографію з такими формами афроамериканського мистецтва, як біг-бенд, або джаз.
Поєднання цього творчого методу з естетичними засадами танцю «модерн» (символізм, неоміфологічна спрямованість, синтез мистецтв) і одночасне збагачення естетики американського танцю «модерн»
виразними засобами африканського джаз-танцю дозволяє зробити припущення про те, що зародження одного з різновидів танцю «модерн» в 1970-х рр. – «модерн-джаз-танцю» пов’язане з творчістю Алвіна Ейлі.
ABSTRACT
Relevance of research. The article is devoted to the works of Alvin Ailey– one of the representatives of new
directions of theatrical dance. The relevance of the article is due to the need for theoretical support of artists, ballet
masters and the educational process in the field of new phenomena of choreographic art, in particular new ideas
of choreographers -- representatives of contemporary ballet, gradually penetrating into the world theatrical space.
The article analyzes the creative methods and some author’s choreographic works by ballet master Alvin Ailey.
The purpose of this scientific exploration is to identify the features of the creative method, the aesthetics of
dance and the characteristic features of the individual choreographic style of Alvin Ailey.
The research methodology is based on the using of the source method to study the creative work of
choreographer Alvin Ailey; analytical – to identify the features of his creative method, dance aesthetics and
characteristic of individual choreographer’s style; historical and typological to classify the author’s works of the
choreographer.
The scientific novelty lies in the discovery of content of the innovations in the composition of modern dance
of the ballet master Alvin Ailey.
Results. As a result of the analysis of A. Ailey’s most famous creative works the characteristic features of
the aesthetics of Alvin Ailey’s theatrical dance are revealed. These are: 1) transformation of the technique of AfroCaribbean traditional dance, which is the basis of his individual choreographic style, in combination with the
technique of individual styles of modern dance by Lester Horton and Martha Graham and elements of classical
and jazz dance; 2) amplitude, dynamics of movements in combination with fluid plasticity; 3) the using of group
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improvisation and various group sculptural constructions; solo replicas in a polyphonic pattern; plastics of ritual
dances; jazz dance improvisation with elements of African ritual dances (pulsating contraction of the torso, ritual
turns, work with a multi-layered white skirt, blunts); the using of the method of “disintegrating ensemble” in the
composition of the dance. In addition, the creative method of A. Ailey’s work with performers, which allowed
them to bring their own unique style to the proposed choreography, makes it possible to equate A. Ailey to a jazz
director and correlate his choreography with such African American art forms as big band or jazz.
The combination of this creative method with the aesthetic foundations of modern dance (symbolism,
neomythological orientation, synthesis of arts) and the simultaneous enrichment of the aesthetics of American
modern dance with expressive means of African jazz dance suggests that the emergence of one of the types of
modern dance in the 1970 s modern jazz dance is associated with the work of Alvin Ailey.
Ключові слова: балетний театр, балетна вистава, модерн-джаз танець, творчий метод, індивідуальний стиль, авторські хореографічні твори.
Keywords: ballet theater, ballet performance, modern jazz dance, creative method, individual style, author’s
choreographic works.
Постановка проблеми. Основні стильові напрями сучасного театрального танцю (танець «модерн», неокласичний та джаз-танець) мають характерну спільну ознаку (принцип) – прагнення до повної свободи форм, безмежна різноманітність яких
обумовлена: 1) світоглядом митців (природною несхожістю світосприйняття); 2) різними принципами формоутворення. Звідси специфічна для кожного стилю естетика.
Особливістю розвитку стилю «модерн» у хореографії другої половини ХХ ст. є той факт, що з’являються нові його різновиди, модерн-джаз танець
зокрема, нові індивідуальні балетмейстерські стилі
і школи, зокрема Американський центр вивчення
історії та мистецтва балету А. Ейлі (1969-й р.), що
розкривають перед нами розмаїття проявів новаторської художньої думки, які збагатили хореографічне мистецтво й визначили обличчя сучасного
балету. Актуальність статті обумовлена необхідністю теоретичної підтримки митців і навчального
процесу у галузі нових явищ хореографічного мистецтва, зокрема нових ідей хореографів – представників сучасного балету, які поступово просотуються у світовий театральний простір.
Аналіз досліджень і публікацій. Творчої діяльності балетмейстера А. Ейлі торкаються на сторінках своїх праць Д. Макдонах, Є. Вентинк [1, с. 125133]; певну інформацію про діяльність американського танцтеатра Алвіна Ейлі («AAADT») містять
сторінки статті авторів Зіти Aллен, Джека Мітчел
[2, с. 15-16]. Але виявлення особливостей творчого
методу, естетики театрального танцю і характерних
ознак індивідуального балетмейстерського стилю
Алвіна Ейлі залишається поза межами нечисельних
досліджень науковців у галузі сучасного танцтеатру і нових напрямів театрального танцю (Є. Вентинк, О. Верховенко, О. Левенков, Д. Макдонах, А.
де Міль, В. Малетік, І. Парш-Бергсон, О. Плахотнюк, М. Погребняк, О. Чепалов, Д. Шариков та
ін.), що зумовлює актуальність обраної теми і є
метою даної наукової розвідки.
Методологія дослідження ґрунтується на використанні джерелознавчого метода для вивчення
творчої діяльності балетмейстера Алвіна Ейлі; аналітичного – для виявлення особливостей його творчого методу, естетики танцю і характерних ознак

індивідуального балетмейстерського стилю; історико-типологічного – для класифікування авторських творів балетмейстера.
Виклад основного матеріалу. Авторкою виявлено, що джаз-танець, як явище хореографічної
культури, має африканське фольклорне коріння і є
вираженням міфологізованої свідомості стародавніх народів, які ще не поєднували мистецтво з формально-логічним мисленням. Це мистецтво танцю,
формотворчим чинником якого є, зазвичай, прояв
пристрасних поривів та тваринних інстинктів.
Пройшовши шлях від фольклорного і побутового
мистецтва, сценічний джаз-танець, який виник наприкінці ХІХ ст. в США, стає одним з нових стильових напрямків театрального танцю, творчим методом якого є імпровізація у різноманітності її різновидів, що зумовлює певні естетико-стильові
особливості: повну свободу форм, породжену імпровізацією як головним формотворчим і художнім
методом; активне пересування виконавців у просторі (по горизонталі і вертикалі); ізольовані рухи
окремих частин тіла; використання ритмічно ускладнених та синкопованих рухів; ритмічна поліфонія
танцю; комбінування і взаємопроникнення музики
і танцю; імпровізаційні форми у різноманітності їх
різновидів (сольної, ансамбльової, вільної, обмеженої); необмеженість у виборі музичного супроводу.
Без сумніву, естетичні особливості різноманітних форм джаз-танцю тісно пов’язані із світоглядом хореографів і виконавців, а також їхньої індивідуальною виконавською манерою. Так, вищеназвана Хелен Таміріс була першою американською
танцівницею, яка застосувала джаз для серйозної
тематики, здійснивши постановку декількох хореографічних творів сольної форми, поєднаних загальною назвою «Three Negro Spirituals». Катрін Данхем, поєднувала в собі чарівність, і блискучий гумор, сміливість і гостре почуття допитливості,
проникала в маловивчений світ традиційних африканських ритуалів і обрядів та перетворювала результати своїх досліджень у хвилююче театральне
видовище.
А дитячі спогади Алвіна Ейлі (1931–1989-й
рр.), хореографа і танцівника, який представляв так
зване «чорне» хореографічне мистецтво США, бувши частиною загальноамериканської культури,
пов’язані з відвідуванням недільної школи та бап-
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тистського Союзу молоді, де на уроках музикування виконувалися блюзи, спірічуели, релігійні гімни, які ввібрали в себе особливості афроамериканської вокальної культури. Саме ці враження щиро
втілились у композиціях балетмейстера в «Сюїті
блюзів» і його найвизначнішій і найвідомішій роботі – балеті «Откровення», який початково замислювався як продовження дослідження негритянського музичного і культурного спадку, розпочатого
у «Сюїті блюзів». Його мистецтво базувалося на
африканській фольклорній спадщині і на традиціях
американської гілки танцю «модерн». Під впливом
вистав російського балету і трупи Катрін Данхем, а
також свого вчителя Лестера Хортона Алвін Ейлі
органічно трансформує техніку афрокарибського
традиційного танцю, що є основою його індивідуального хореографічного стилю, поєднуючи її з технікою індивідуальних стилів танцю «модерн» Л.
Хортона і М. Грехем, а також вплітаючи в пластичний малюнок елементи класичного і джаз-танцю.
А. Ейлі протягом своєї діяльності в Американському театрі танцю здійснює з його артистами
близько вісімдесяти постановок, багато з яких і
нині визнані класичними. Це такі твори, як «Одкровення» (1960-й р.), «Сюїта блюзів» (1958-й р.),
«Пейзаж» на музику Бели Бартока (1981-й р.), «Нічне істота» на музику Дюка Еллінгтона (1975-й р.),
«Чарлі Паркеру, на прізвисько «Пташка», – з любов’ю» на музику Ч. Паркера (1984-й р.), монолог
«Крик» (1971-й р. у виконанні партнерки і послідовниці – видатної танцівниці Джудіт Джемісон, яка
наприкінці 1960-х рр. підкорила Нью-Йорк силою
впливу на глядача, експресією передачі сценічного
образу, високою технічною майстерністю [3, с. 39].
Хореограф і педагог, почесний доктор кількох університетів, лектор, постановник балетів в багатьох
трупах Америки та Європи, Джудіт Джемісон з
1989-го року очолила Американський театр танцю
Алвіна Ейлі і школу Американського танцювального центру Алвіна Ейлі.
Проаналізуємо окремі, найбільш відомі хореографічні вистави А. Ейлі. На блюз «спирається» хореографія «Сюїти блюзів». На думку Ю. Скота, «…
вона сприймається як танцювальний «колаж», винахідливо виконаний, що дає аудиторії миттєве задоволення [3, с. 39]. Сюїту-рондо танцює вся трупа
і кожен має свою характерну партію, веде власну
драматургічну лінію: дружина лає чоловіка, кокетка «водить за ніс» кавалера, люди сперечаються,
гуляють, танцюють, закохуються. Яскравим прийомом «стоп-кадру» вихоплюються з ансамблю виконавці, яким дається право сольної репліки у поліфонічному малюнку. У жанрових сценках використані
джайв і суінга, регтайм і елементи «кантрі данс»,
вкраплені в техніку танцю «модерн». Виконання
всіх артистів відрізняє незвичайна музичність і повна свобода танцювальних форм як засіб вираження будь-якого емоційного стану. Наприклад,
тріо (Епріл Беррі, Дебора Маннінг, Деборг Чейс)
сумне і драматичне, розповідає про долю дівчини:
«Моя сестра поїхала далеко .., чи повернеться додому? Навколо так багато спокус і горя, злиднів і
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безправ’я...» [3, с. 39-40] ця сумна тональність змінюється гострогротесковим епізодом комічної
бійки.
У якості музичної основи «Revelations» («Одкровення») А. Ейлі взяв серію вибраних спірічуелс и
госпелс, оброблених Brother John Sellers. Цей спектакль приніс славу не тільки постановнику, але і
всьому колективу і виконавцям, зокрема, Джудіт
Джемісон. У «Одкровеннях» – одвічна ідея спільності і самотності, покаяння і прощення. Тексти не
ілюструються, вони лише привід для танцю, втілення його ідеї. Ця постановка особливо наочно показує, можливості акторського самовираження [3,
с. 40; 4]. Балет є серією хореографічних картин, що
торкаються негритянських релігійних обрядів: групова молитва («I’ve Been Buked») з використанням
групової імпровізації і різноманітних групових скульптурних побудувань; церемонія ритуального хрещення («Wade in the Water»), насичена пластикою
ритуальних танців (пульсуючими «соntraction»,
обертами и т ін.), а два блакитних рушника, розтягнуті між кулісами, падаючи і здіймаючись, створюють ефект бурхливої течії річки. Чуттєвий і ліричний дует «Узри мене, Ісусе» («Fix Me, Jesus»), насичений різноманітними підтримками у «падаючі»
пози, «tour lent» у позах, «tour channe» за участю торса, закінчується підтримкою «поза у І arabeskues»
на коліні партнера з молитовними руками – зверненням до Бога. Монолог – покаяння «Я хочу бути
готовим до смерті» («І’ve Been Buked») підноситься
до філософських узагальнень духовного очищення.
Композиція танцю розвивається меланхолічно и
поступово. Хореографічний текст побудований зі
зміною рівнів: пози «arabeskues» і «attitude» у верхньому рівні переходять в молитовну пластику в нижньому рівні. Фінальна картина, що виражає щастя
жити і бути на Землі, здійснюється під урочистий
спів євангелія «Rocka My Soul in the Bosom of
Abraham» [3, с. 39-40; 4; 5].
У виставі «Нічна істота», коли туманна громада нічного міста (спроектована на заднику), ніби
готова поглинути людей, відступає і розчиняється,
група танцівників починає своє повільне розгойдування: чоловіки і жінки, яких «згуртували» їх прикрості і радості, права і безправ’я. Скульптурна
структура розпадається – танцівник, танцівниця,
пара за парою, кожен розповідає про своє засобами
джаз-танцю – ця своєрідна сюїта, поставлена в
1975-му році на музику реформатора джазу Дюка
Еллінгтона, заснована на блюзі і спірічуелс. В 1971му р. Е. Ейлі поставив танцювальне соло «Плач»
(«Cry») на музику Е. Колтрейна, Л. Ніро, Ч. Гріффіна, присвячене негритянським жінкам «особливо
матерям» [3, с. 40]. Використана виконавицею довга біла тканина створює широкий асоціативний
ряд символів. Хореографічний текст сольної композиції побудований з трансформованих піруетів
«attitude», «grand jete en tournant», поз «arabeskues»
у другій частині являє собою джазову танцювальну
імпровізацію з елементів африканських ритуальних
танців (пyльсуючі «contraction» торса, ритуальні
оберти, робота з багатошаровою білою спідницею,
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притупи) [6]. У ліричній роботі «Пейзаж» на музику Третього фортепіанного концерту Б. Бартока,
в композиції танцю балетмейстер використовує
прийом «ансамбля, що розпадається». Ансамбльові конструкції розпадаються на соло, тріо, квартети і групи, які «перебудовуючись створюють відчуття барвистості настроїв, примх природи, окремих доль» [3, с. 39].
Вистава «For Bird – With Love» («Пташині – з
любов’ю») на оригінальну джазову музику
Coleridge-Taylor Perkinson, присвячену історії
життя музиканта-саксофоніста, вирішена повністю
засобами театрального джаз-танцю.
Висновки. В результаті аналізу найвідоміших
творчих робіт А. Ейлі виявлені характерні особливості естетики театрального танцю Алвіна Ейлі.
Ними стають: 1) трансформування техніки афрокарибського традиційного танцю, що є основою
його індивідуального хореографічного стилю, у поєднанні її з технікою індивідуальних стилів танцю
«модерн» Л. Хортона і М. Грехем і елементами класичного і джаз-танцю; 2) амплітуда, динамічність
рухів у сполученні з текучою пластичністю; 3) використання групової імпровізації і різноманітних
групових скульптурних побудувань; сольних реплік
у поліфонічному малюнку; пластики ритуальних
танців; джазової танцювальної імпровізації з елементами африканських ритуальних танців (пyльсуючі «contraction» торса, ритуальні оберти, робота
з багатошаровою білою спідницею, притупи); використання прийому «ансамбля, що розпадається» у
композиції танцю. Крім того, творчий метод роботи
А. Ейлі з виконавцями, який дозволяв їм привносити свій власний унікальний стиль у запропоновану хореографію дає можливість прирівняти А.
Ейлі до джазового режисера і співвіднести його хореографію з такими формами афроамериканського
мистецтва, як біг-бенд, або джаз [7].
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Поєднання цього творчого методу с естетичними засадами танцю «модерн» (символізм, неоміфологічна спрямованість, синтез мистецтв) і одночасне збагачення естетики американського танцю
«модерн» виразними засобами африканського
джаз-танцю дозволяє зробити припущення про те,
що зародження одного з різновидів танцю «модерн» в 1970-х рр. – «модерн-джаз-танцю»
пов’язане з творчістю Алвіна Ейлі.
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В статті проаналізовано особливості регулювання ісламської банківської діяльності. Також надано
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Коран і Сунна Мухаммада на протязі довгого
періоду часу були єдиними джерелами ісламського
права, які регламентували всі сфери діяльності, в
тому числі і фінансову. Майже в 30- ти країнах
світу іслам є релігією закріпленою на державному
рівні і переважна частина населення є мусульманами. Окрім цих країн, значне розповсюдження ісламських общин спостерігається в Країнах Європи
та Азії. Варто відмітити, що Конституцією для всіх
мусульманських країн є Коран. Основні норми та
принципи фінансово-правових відносин містяться
в сурах Корану – 2,4,5,8. Проте, в Корані нема такої
сури, яка би була присвячена виключно вищезгаданим фінансовим відносинам, вони є чи то доповненням, чи зачіпають і інші питання. Основні
принципи видачі кредитних коштів та їх повернення закріплені в аятах 276, 277, 280, 283, де чітко
зафіксована заборона позичкового відсотку.
Одним із перших відомих ісламських правознавців вважають Абу Юсуфа – факіх і перший верховний каді, визначною працею якого була «Книга
оподаткування» [1].
Беручи до уваги, що індустрія фінансових послуг є достатньо зарегульованою, варто відмітити,
що деякі учені-ліберали (Бенстон, Кауфман, Канн)
скептично відносяться до регулювання, мотивуючи
тим, що не існує проблеми краху і неефективності
ринку, а навіть якщо вона існує, то обов’язкове регулювання є занадто затратним і не зможе вирішити
проблему. Натомість, такі науковці як Драг, Левеллін пов’язують існування криз саме з слабкою системою регулювання [2].
Основне питання права полягає у відповіді на
питання: «як повинно бути?», саме тому ісламське
право повинно було будуватись таким чином, щоб
не суперечити принципам шаріату.

Ісламське банківське право давно вийшло за
межі ісламських країн. Як ми зазначали раніше, ісламським банком вважається фінансова установа,
що спеціалізується на наданні банківських послуг,
що не суперечать принципам шаріату. Досить
влучне визначення ісламської банківської справи
надали такі науковці як М. І. Амара, С. Ю. Бабенкова [3] – це банківська діяльність без стягування
та виплати відсотків, яка опирається на моральноціннісні орієнтири ісламу і соціокультурні основи
господарського життя мусульман.
Норми-регулятори ісламського права побудовані на симбіозі дозволеного («халал») та забороненого («харам»), іншими словами дозволено все,
окрім того, що заборонено.
Варто відмітити той факт, що в ісламському
праві, окрім загальних способів правового регулювання, існують і неповторні специфічні інституціональні [4]:
– гарар – це спосіб правового впливу на фінансові відносини, де суб'єктам фінансових правовідносин заборонено здійснення таких фінансових контрактів, які містять в собі неточність, неясність, невизначеність,
– майсир – це спосіб правового впливу на
фінансові відносини, що виражений в забороні
вкладення фінансових засобів у справу, де існує ризик придбати чи втратити їх,
– риба – в економічному розумінні це позичковий відсоток, який вважається гріхом.
Існують різні способи, за допомогою яких
країни включають ісламський банкінг у свою регуляторну базу [5]:
– перший підхід полягає в тому, що Базельський комітет з банківського нагляду (BCBS)
для регулювання та нагляду банків вважається нор-
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мативно-правовою та наглядовою базою за замовчуванням, що застосовується до всіх банків (включаючи ісламські банки), і, отже, не проводиться
розмежування щодо регуляторної бази між ісламськими банками та звичайними банками;
– за другим підходом регуляторна база складається з загальної складової BCBS, застосовуваної
до всіх банків із посиланнями, що визначають положення, що застосовуються лише до ісламських
банків. У цьому випадку концептуальна рамка
BCBS могла б бути доповнена пруденційними стандартами Ісламського комітету фінансових послуг
(IFSB) та керівними принципами щодо ісламського
банкінгу, де це вважається доцільним, здійснити
дотримання закону про шаріат;
– за третім підходом окрема регуляторна
база охоплює ісламський банківський бізнес.
Більшість ісламських країн вимагає, щоб ісламська фінансова установа, в тому числі і банк,
мала сформувати раду шаріату, до складу якої має
входити більше аніж один вчений, що має право
випускати фетву на відповідність шаріату фінансової послуги. В деяких країнах, до прикладу Кенії,
Тунісі та Туреччині немає вимог відносно створення вищезгаданих рад.
Проте, ми не зовсім розділяємо думку науковців, які скептично відносять до ролі наглядової
ради шаріату, мотивуючи тим, що сумнівною виглядає її роль, де банківські рішення приймаються
не банківськими спеціалістами, окрім того, відсутня стандартизація і, як наслідок, одні і тіж операції в різних країнах можуть бути дозволеними чи
забороненими, що призводить до безладу з точки
зору глобальності стратегії [6, с. 99].
Але, ми розділяємо думку Iraj Toutounchian [7],
який підкреслює важливість ради, членами якої є
висококласні фахівці з ісламської юриспруденції,
які у деяких важливих і делікатних питаннях економічної теорії отримують консультації від
кваліфікованих економістів.
У деяких мусульманських країнах центральний банк має колегію шаріату (наприклад, в Афганістані, Малайзії, Пакистані, Палестині, Судані
та Сирії). Однак ради шаріату центральних банків
відрізняються за своїм мандатом, масштабом,
управлінням та відповідальністю.
Варто звернути увагу на те, що існують різні
моделі щодо ролі ради шаріату центрального банку.
У деяких випадках (наприклад, Малайзія та Судан)
правління шаріату центрального банку має загальну владу щодо питань шаріату, що стосуються
банківської справи та фінансів, і є остаточним
арбітром у суперечках з таких питань (таким чином, правління шаріату цього центрального банку
має законодавчі та судові повноваження). В інших
країнах (наприклад, в Афганістані, Пакистані та
Сирії) Колегія шаріату центрального банку не має
законодавчих або судотворчих повноважень щодо
закону про шаріат, хоча з ними вимагається проконсультуватися щодо запропонованих змін до законодавчої та регуляторної бази, які могли б мати
наслідки для закону шаріату [5].
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В Малайзії, згідно із Законом про ісламські
фінансові послуги 2013 (IFSA 2013), обов'язковою
для всіх ісламських банків є наглядова рада шаріату
або Комітет шаріату. Призначення в комітет повинні отримати попереднє погодження з Центральним банком. Комітет повинен бути компетентним
та мати належну кваліфікацію, щоб стати комітетом шаріату. Суріаном і Мухаммад (2013) стверджують, що ця стаття є життєво важливою для того,
щоб продукти та послуги, запроваджені ісламською
фінансовою установою, відповідали принципам
шаріату під наглядом компетентних членів. Міскам
і Насрул (2013) також стверджують, що розділ 32
IFSA 2013 сприяє підвищенню значення комітетів
шаріату в кожній установі завдяки впровадженню
управління шаріатом, який не тільки встановлює
обов'язки комітетів шаріату в інституції, а швидше
вписується в структуру самої компанії. Однак кількість призначених членів комітету різниться між
малайзійськими фінансовими установами [8, ст.
38].
Також відповідно до законів Малайзії 2013 р
вирішення фінансових суперечок в першу чергу
входить в компетенцію Омбудсмена з фінансових
послуг (Ombudsman for Financial Services - OFS).
Безумовно, сторони можуть звернутися для захисту
своїх прав та інтересів до державного суду або
арбітражу, але омбудсмен з фінансових послуг
визначений на вищезазначених законах Малайзії
2013 року як основний орган з вирішення фінансових суперечок [9, ст. 518].
В Ірані основним регулятором фінансової системи є "BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI
IRAN " - Центральний банк Ісламської Республіки
Іран. Центральний банк Ірану (CBI), створений в
1960 році. CBI несе відповідальність за розробку та
реалізацію грошово-кредитної політики з урахуванням загальної економічної політики країни. Чотирма основними цілями CBI, як зазначено в Іранському валютно-банківському акті (MBAI), є:
• підтримка вартості національної валюти;
• підтримка рівноваги в платіжному балансі
країни;
• сприяння торговим операціям;
• поліпшення потенціалу зростання країни.
Однак CBI не встановлює самостійно грошово-кредитну політику і не може проводити проактивну грошово-кредитну політику. Наприклад,
уряд, який є основним споживачем грошей, перебуває майже у залежності від CBI котрий здійснює
емісію за попереднім погодженням Меджлісу (парламенту Ірану). Відповідно до нової адміністрації,
існує визнання необхідності реформування фінансового сектору, у тому числі покращення незалежності CBI. Однак прогрес, ймовірно, буде повільним, оскільки між адміністрацією та Радою будуть
розбіжності щодо рівня незалежності [10, ст. 12].
Мінімальна капіталізація для створення філії
іноземного банку в Ірані становить 5 млн. євро. Деяким відділенням та представництвам іноземних
банків в країні було дозволено вести адміністративну та координаційну діяльність, але їм не дозволялося відкривати рахунки клієнтів на території
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Ірану, отримувати депозити або надавати фінансування.
У 2010 році уряд Ірану зняв умову щодо максимальної частки власності в іранських банках, яку
може мати іноземна фізична особа чи компанія. Попередній закон, який застосовувався як до іранців,
так і до іноземців, обмежував кількість акцій у
банку, якими може володіти одне підприємство до
10%, а фізична особа - до 5%. Згідно з новими законом, лише уряд Ірану має повноваження утворювати спільні банки з іноземними юридичними
особами. За даними CBI, у 2016 році в Тегерані та
зоні вільної торгівлі Кіш почали працювати п'ять
іноземних банків.
Незважаючи на те, що банки досі дотримуються ісламських банківських законів, існує мало
обмежень щодо діяльності іноземних банків у вільних економічних зонах Ірану. Крім того, уряд запропонував низку схем для заохочення інвестицій,
включаючи:
• 20-річне звільнення від сплати податків;
• гнучкі правила зайнятості;
• розширені юридичні гарантії та захист;
• дозволена 100% іноземна власність;
• дозвіл відкривати філії та представництва на
материку або мати 40% акцій незалежного
підрозділу [10, ст. 19].
Правила контролю та регулювання ісламських
фінансових ринків визначені в постанові Ради Ісламської академії правознавства (фікха) № 59(10/6)
«Про фінансові ринки»: «Функціонування будьякого фінансового ринку регулюється адміністративними і процесуальними положеннями та законами, тому на підставі цих документів його мета і
завдання повинні бути приведені у відповідність
принципу дотримання "громадського інтересу",
який лежить в основі шаріату, і не повинні суперечити священним текстам і іншим розпорядженням
Ісламу. Таким чином, з точки зору функціонування,
фінансовий ринок повинен являти собою об'єкт,
яким керує орган державної влади, відповідальний
за виробничу та іншу професійну діяльність громадян. Ніхто не має права порушувати встановлення
суспільної влади або обходити їх, якщо вони
відповідають нормам шаріату» [11].
Відносно вимог до капіталу банку, то ситуація
є не однозначною. До прикладу, в таких країнах як
Ефіопія, Казахстан, ОАЕ, Великобританія нормативно-правова база містить єдиний набір вимог
щодо достатності капіталу для будь-якого банку,
що функціонує в країні – дотримання норм капіталу
BCBS (Базель І, Базель ІІ, Базель ІІІ). В той час, як
Судан, Йорданія, Малайзія застосовують рекомендації Ради по ісламських фінансових послугах та
вказують на необхідність у коригуванні BCBS
відносно врахування особливостей ісламського
банкінгу.
В ісламській фінансовій системі існує ряд інститутів, що відповідають за розробку та імплементацію відповідних шаріату норм і стандартів. Зупинимося більш детально на вищезгаданих інститутах: ісламський банк розвитку (Islamic Development
Bank – IsDB), рада з ісламських фінансових послуг
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(Islamic Financial Services Board – IFSB), організація
з бухгалтерського обліку та аудиту для ісламських
фінансових установ (Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions –
AAOIFI).
Ісламська фінансова галузь вимагала стандартизованого та міжнародного визнаного набору нормативних актів для забезпечення фінансової
стабільності на глобальному рівні. Для досягнення
вищого рівня регуляторної конвергенції з'явилася
міжнародна нормативна база, що сприяє глобальній
фінансовій стабільності ісламських фінансових
операцій – Ісламська рада фінансових послуг
(IFSB), яка була офіційно відкрита 3 листопада
2002 року в Куала-Лумпур та розпочала свою діяльність 10 березня 2003 року. Вона виступає як
міжнародний орган із встановлення стандартів регуляторних та наглядових органів, які зацікавлені в
забезпеченні надійності та стабільності індустрії ісламських
фінансових
послуг,
включаючи
банківську діяльність, ринок капіталу та
страхування. IFSB доповнює роботу Базельського
комітету з банківського нагляду, Міжнародної організації комісій з цінних паперів та Міжнародної
асоціації страхового нагляду. Станом на червень
2020 року 187 членів IFSB утворили 79 органів регулювання та нагляду, 9 міжнародних міжурядових
організацій та 99 учасників ринку (фінансові установи, професійні фірми, галузеві асоціації та фондові біржі), що працюють у 57 юрисдикціях, встановили 32 стандарти, керівні принципи та технічні
записки для галузі ісламських фінансових послуг
[12].
У грудні 2006 року робоча група IFSB випустила перший стандарт достатності капіталу для обслуговування установ (крім страхових установ), які
пропонують
ісламські
фінансові
послуги.
Мінімальні вимоги щодо достатності капіталу для
кредитних та ринкових ризиків визначені для кожного інструменту фінансування та інвестування, що
відповідає шаріату. Як і в звичайних установах, у
стандарті IFSB мінімальна потреба в достатності
регулятивного капіталу для ісламських банків становить 8 %. У травні 2008 р. IFSB видала вказівки
щодо визнання рейтингів зовнішніми установами
кредитної оцінки для полегшення застосування Базеля II. У грудні 2013 року IFSB також переглянула
свої норми достатності капіталу, щоб включити багато елементів Базеля III [13].
Організація по бухгалтерському обліку та
аудиту для ісламських фінансових установ –
AAOIFI, створена в 1991 році і базується в Бахрейні, є провідною міжнародною некомерційною
організацією, відповідальною, головним чином, за
розробку та випуск стандартів для світової ісламської фінансової галузі. Вона видала загалом 100
стандартів у сферах шаріату, бухгалтерського
обліку, аудиту, етики та управління міжнародними
ісламськими фінансами. Нині її стандартів дотримуються всі провідні ісламські фінансові установи
в усьому світі [14].
Наразі проводяться дискусії між регуляторами
та зацікавленими сторонами щодо необхідності
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створення макропруденційної бази для подальшого
сприяння стійкості та стабільності ісламської
фінансової системи: створення спільної платформи, на якій регулятори можуть вести конструктивний діалог задля взаєморозуміння поглядів
шаріату на ключові питання різних юрисдикцій.
З урахуванням того, що ісламські країни вибирали самостійний шлях розвитку, відповідно
ступінь ісламізації банківських установ є різним.
На сучасному етапі можна виділити 2 типи ісламських країн: законодавство яких закріплює правове
регулювання фінансових відносин із збереженням
класичних принципів здійснення фінансових операцій і визнає дані принципи пріоритетними (до
прикладу Іран) та країни, в яких правове регулювання фінансово-кредитних відносин регулюється
на основі як традиційних (не ісламських) так і традиційних принципах ісламу ( Єгипет, Саудівська
Аравія).
При цьому, варто відмітити, що існує декілька
підходів у нормативному регулюванні діяльності
фінансово-кредитних організацій, зокрема [4]:
– країни, в яких вся нормативно-правова база
була кардинально змінена, а ісламські принципи є
пріоритетними (Іран, Судан, Пакистан, Йемен),
– країни, в яких класичні установки ісламу
представлені в вигляді звичного для країни вираження в правовому полі (Саудівська Аравія, Алжир),
– країни, в яких законодавство в сфері фінансової діяльності використовує деякі елементи ісламських принципів (Турція, Казахстан, Таджикистан),
– країни, в яких нормативно-правова база
включає в себе правове регулювання фінансовокредитних установ, які функціонують за класичними ісламськими установками на одному рівні з
традиційними, тобто паралельно (Малайзія, Бахрейн),
– країни, в яких функціонують фінансовокредитні установи «по-ісламськи», проте до таких
установ застосовуються вимоги до їх діяльності на
одному рівні з традиційними установами (Великобританія, Люксембург).
Так, до прикладу в Ірані після революції в 1979
році фінансова система повністю була ісламізована.
Були
захоплені
комерційні
банки,
які
функціонували по традиційній моделі. Керівництвом Ірану у кожній провінції було відкрито
провінційний банк (всього їх нараховувалося 22
банки). Після прийняття у 1983 році Закону про
банківську діяльність всі фінансово-кредитні установи зобов’язані були протягом трирічного терміну
ісламізувати власну діяльність, в тому числі відмовитися від позичкового відсотка [15]. Єдиним органом, на якого покладено функції моніторингу та
контролю за всією банківською діяльністю в країні
є Центральний банк. Відносно діяльності іноземних
банків, то починаючи з 2004 року вони мали право
відкривати в країні філіали лише за умови дотримання принципів шаріату.
Високий рівень інфляції в країнах, що розвиваються, особливо в країнах, що добувають нафту,
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можна пояснити нерівномірним розподілом доходу, повільними темпами трансформації багатства
знань та слабким соціальним капіталом. Ця гіпотеза, як стверджує експерт Світового Банку з питань ісламських фінансів Iraj Toutounchian показує
наскільки складною є проблема, яку досить часто
оминають дослідники-економісти. Хоча основні
країни, що добувають нафту на Близькому Сході, є
мусульманськими, це не означає, що їх економічна
та банківська системи базуються на ісламських
принципах. Для них радше ісламський банкінг видається політичним явищем, а не банківським [7].
На сьогоднішній день, враховуючи відносну
молодість ісламських банків, в ісламській банківській системі існують проблеми пов’язані з недостатньо сильним регулюванням та наглядом за банками
з боку національних органів, а також достатньо
слабо розвинутою законодавчою базою.
Досить влучно дослідник М. Хуссаін виокремив такі три фундаментальні питання, які є ключовими викликами регулюючих і наглядових органів для ісламських фінансів [2]:
– недолік пруденційної бази даних. У випадку
з традиційними банками фінансові звіти є об'єктом
інтенсивного аналізу, і, відповідно, стейкхолдери
мають хорошу інформацію про індустрію. Однак
ситуація однозначно інша у випадку з ісламськими
фінансовими інститутами. Наприклад, всебічне
розкриття фінансової інформації швидше виняток,
і більшість стейкхолдерів і суспільство в цілому мають дуже обмежені знання щодо специфіки ісламських фінансів;
– витрати невпорядкованої політики і недолік
ефективної конкуренції. В результаті відсутності
міжнародних стандартів розроблених з урахуванням специфіки ІІФУ, а також нестачі повноцінного
розуміння складності їх операцій, ісламські фінансові інститути стали об'єктом для різних підходів
по нагляду і регулюванню в різних юрисдикціях, в
рамках яких вони діють. У деяких країнах наглядові
органи розробили спеціалізовані інструкції для
ІІФУ, в той час як в інших були адаптовані загальні.
Подібна різниця в підходах з нагляду і регулювання
ісламських фінансових інститутів викликає для них
додаткові витрати;
- регулятивна відповідь для пайових фінансових контрактів. Ідеальна модель ісламського
банкінгу передбачає таку структуру бухгалтерського балансу, при якій домінують контракти поділу
прибутків і збитків як з боку активів, так і з боку
зобов'язань. При подібному порядку передбачається, що вкладники, які поділяють ризики
спільно з банком на стороні зобов'язань, будуть
природним чином приймати негативні результати з
боку активів банку. Так як вартість фондів вкладників представляє вартість реальних активів банку,
теоретично ісламський банкінг передбачався як хороша альтернатива для традиційної системи з точки
зору її стійкості і потенційної стабільності.
Незважаючи на те, що світова фінансова криза
2008 – 2009 років зачепила банківські системи різних країн, ісламські банки пережили її без значних
збитків. Проте, не доречно стверджувати, що не
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відчули. Вони відчули кризу, але переживали її поіншому. Звичайні банки спровокували кризу, використовуючи зокрема ті інструменти, які не використовували ісламські банки, оскільки їм це заборонено згідно з принципами шаріату.
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито формування фінансової політики держави як складової суспільного розвитку.
Обґрунтовано необхідність формування інституційних та методологічних засад державного фінансового
механізму з метою посилення результативності структурних змін економіки та соціальної сфери. Визначено заходи фінансового регулювання у сфері доходів та видатків бюджету, встановлення рівня податкового навантаження, соціального захисту населення, інвестиційного розвитку. Показано важливість досягнення відповідності бюджетно-податкових, фінансово-монетарних механізмів, інструментів, важелів та інституційного середовища, що сприятиме належній реалізації державної фінансової політики. Здійснено аналіз
основних функцій державної фінансової політики. Запропоновано напрями формування та реалізації державної фінансової політики у сфері забезпечення соціально-економічного розвитку на середньострокову
перспективу.
ABSTRACT
The article reveals the formation of financial policy of the state as a component of social development. The
necessity of formation of institutional and methodological bases of the state financial mechanism for the purpose
of strengthening of efficiency of structural changes of economy and social sphere is substantiated. Measures of
financial regulation in the sphere of budget revenues and expenditures, establishment of the level of tax burden,
social protection of the population, investment development are determined. The importance of achieving compliance of budgetary and tax, financial and monetary mechanisms, instruments, levers and the institutional environment, which will contribute to the proper implementation of public financial policy, is shown. The analysis of the
main functions of the state financial policy is carried out. The directions of formation and realization of the state
financial policy in the field of maintenance of social and economic development for the medium-term perspective
are offered.
Ключові слова: фінансова політика держави, фінансове регулювання, суспільний розвиток, податкова політика, бюджетні відносини, грошово-кредитна політика, фінансовий механізм.
Keywords: financial policy of the state, financial regulation, social development, tax policy, budgetary relations, monetary policy, financial mechanism.
Постановка проблеми. Формування фінансової політики держави потребує узгодження цілей
соціально-економічного розвитку країни із цілями
фінансової політики, має бути спрямована на виконання функцій соціального забезпечення громадян.
На даному етапі економічних перетворень важливим є оптимізація соціальної інфраструктури
відповідно до особливостей та потреб територіальних громад, принципів субсидіарності, економічної
обґрунтованості. Функціонування фінансової системи має сприяти оптимізації та спрямування
фінансових ресурсів на розвиток людського
капіталу, що в свою чергу буде сприяти подальшому економічному зростанню. Бюджет є вагомим

інструментом розвитку суспільства. Важливим є
створення належних інституційних умов для формування ефективної фінансової системи, оптимізації механізму державного фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни.
Фінансова політика як вагомий економічний інститут має відігравати провідну роль в визначенні
цілей, завдань структурних перетворень бюджетноподаткової, грошово-кредитної системи з урахуванням циклічної динаміки економічного розвитку. З
огляду на зазначене, інституційні фінансові механізми повинні посилювати рівень адаптивності
до змін екзогенних чинників впливу на економічні
процеси, підвищувати роль ендогенної складової у
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забезпеченні економічного зростання в середньостроковій перспективі. Доцільним є підвищення
дієвості координації складових фінансово-бюджетної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері розвитку фінансових відносин можна
назвати праці П.Арестіса, Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, Дж. М. Кейнса, В.Нордхауса, П.Самуельсона,
Дж. Стігліца. Питання формування фінансової
політики держави досліджуються у працях вітчизняних вчених: Т.Канєвої [2,5], С.Качули [4,7],
Л.Козарезенко [6], І.Луніної, І.Лютого, В.Макогон [1], М.Пасічного [2,3,5], І.Чугунова [1-7] та інших.
Метою статті є розкриття сутності фінансової
політики держави як складової суспільного розвитку.
Виклад основного матеріалу. Фінансова
політика держави є вагомим інструментом забезпечення суспільного розвитку, підвищення її результативності ґрунтується на збалансуванні інтересів
держави, місцевого самоврядування, суб’єктів економіки, соціальних груп та кожної особи для реалізації основної цілі соціального розвитку, досягнення такої якості життя населення, що узгоджується з певним рівнем світових стандартів,
станом національної економіки, рівнем науковотехнологічних досягнень, моделлю фінансової архітектоніки та сформованими фіскальними, інвестиційними, монетарними, інституційними умовами. Формування фінансової політики країни має
ґрунтуватися на дотриманні системи принципів, які
забезпечують її соціальну спрямованість. Функціональна дієвість інституційних фінансових механізмів
обумовлюється характером взаємозв’язку із завданнями сталого розвитку суспільства. Разом з тим, на
сучасному етапі соціально-економічного розвитку
країни, важливим є підвищення рівня обгрунтованості перспективних напрямів державної фінансової
політики з урахуванням економічної циклічності. Вагомим є узгодження впливу та сфери дії економічних
механізмів та важелів у процесі формування та реалізації
бюджетно-податкової
та
монетарної
політики. Особливого значення набувають питання
запровадження системи державного стратегічного та
середньострокового бюджетного планування. В процесі формування та реалізації фінансової політики,
необхідним є забезпечення умов для відновлення
довіри суб’єктів економічних відносин до фінансової
системи.
Податкова система країни є важливим інструментом фінансового регулювання, від виваженості
податкової політики значним чином залежать
темпи
економічного
зростання,
показники
зовнішньоекономічної діяльності, обсяги залучення
інвестиційних
ресурсів,
пріоритети
соціально-економічної політики держави. Розвиток
фінансової системи держави супроводжується
постійним удосконаленням механізмів стимулювання соціально-економічного розвитку країни,
структурними перетвореннями податкової системи,
посиленням дієвості регулюючої функції податків,
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покращанням якісного рівня планування податкових надходжень. Вагомим завданням реалізації механізму податкового регулювання є створення
сприятливих умов для розвитку підприємництва та
забезпечення формування необхідного обсягу доходної частини бюджету для реалізації поставлених
завдань. Ефективність функціонування податкової
системи певною мірою визначається рівнем поєднання та узгодженості фіскальної та стимулюючої
складової. Вагомим завданням податкового регулювання як інструменту впливу на економічні процеси, є встановлення певного оптимального рівня
оподаткування та механізму адміністрування податків, що забезпечать поєднання інтересів платників податків та держави.
На даному етапі вдосконалення фінансовоекономічних відносин, важливим є поглиблення
сутності державної фінансової політики як складової соціально-економічного розвитку країни, удосконалення положень щодо впливу інструментів
державного фінансового регулювання на соціальні
та економічні процеси країни враховуючи інституційні особливості фінансової системи. Необхідним
є активізація інвестиційної активності суб’єктів
підприємництва з підвищенням рівня ефективності
капітальних інвестицій, у тому числі за рахунок використання механізмів державної підтримки та стимулюючих заходів бюджетно-податкової, грошовокредитної політики. Потребують підвищення рівня
обґрунтованості пріоритетні напрями фінансової
політики виходячи з основних завдань соціальноекономічного розвитку країни, циклічної динаміки
економіки [1].
Соціальний розвиток залежить від посилення
фінансового потенціалу, його ефективного використання в інтересах соціуму, регулювання фінансових ресурсів та суспільних відносин здійснюється
засобами фінансової політики з врахуванням ступеню перерозподілу валового внутрішнього продукту, фази економічного циклу та якісного стану
інституційного середовища. Вагому роль у цьому
процесі відіграє розвиток фінансової системи, її архітектоніки, динамізм фінансових відносин та збалансованість фінансових інтересів, які сприяють
ефективному, відповідальному використанню інструментів бюджетної та грошово-кредитної
політики. З позиції системного підходу, державну
фінансову політику доцільно розглядати як складну
цілісну систему, що визначає напрями дії державних інституцій для реалізації завдань і досягнення
стратегічних пріоритетів стабільного збалансованого
соціально-економічного розвитку суспільства, формування та використання ефективного інструментарію його фінансового забезпечення [4].
Державна фінансова політика має бути спрямована на виконання функцій соціального захисту,
що потребує узгодження цілей соціально-економічного розвитку із цілями фінансової політики, удосконалення середньострокового та впровадження
довгострокового механізму планування видатків
соціальної сфери, формування показників забезпечення соціальних послуг виходячи із розрахунку
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необхідних обсягів даних послуг на душу населення. На даному етапі економічних перетворень
важливим є оптимізація соціальної інфраструктури
відповідно до особливостей та потреб територіальних громад, принципів субсидіарності, економічної
обґрунтованості. Функціонування фінансової системи має сприяти оптимізації та спрямування
фінансових ресурсів на розвиток людського
капіталу, що в свою чергу буде сприяти подальшому економічному зростанню.
Державна фінансова політика має досліджуватись як вагома складова системи економічного регулювання, підвищення дієвості бюджетної та монетарної політики сприятиме посиленню результативності структурних змін економіки. В умовах
трансформаційних перетворень посилюється необхідність стимулювання ділової та інвестиційної активності, вдосконалення механізму фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни.
Відновлення
темпів росту валового
внутрішнього продукту є необхідним для
вирішення нагальних суспільно-економічних проблем країни та підвищення її міжнародної конкурентоспроможності. Вагомим завданням державної
фінансової політики є забезпечення економічної та
соціальної
стабільності
шляхом
створення
відповідних умов для довгострокового економічного зростання.
Державна фінансова політика є складовою
національної економічної політики, яка в свою
чергу впливає на суспільний розвиток. В ній визначаються основні напрями розвитку економіки, загальний обсяг фінансових ресурсів, джерела, шляхи
використання, розробляються відповідні механізми
регулювання і стимулювання соціально-економічних процесів. Зазначена політика є комплексом державних заходів, що забезпечують ефективне функціонування фінансової системи, стимулює економічний розвиток і створює відповідне
підгрунття для здійснення державою покладених на
неї функцій і завдань.
Формування та реалізація ефективної політики
у сфері державних фінансів займають достатньо
важливе місце у процесі регулювання соціальноекономічного розвитку держави. На сучасному
етапі економічних перетворень вагомого значення
набувають дослідження щодо забезпечення фінансової збалансованості. У зв’язку з цим важливим є
розкриття теоретичних засад та обгрунтування
напрямів державної фінансової політики, сутність
якої полягає в розвитку фінансово-економічних
відносин, що виникають з приводу розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту, пов'язаних з формуванням фінансових ресурсів держави.
Сутність державної фінансової політики проявляється у її функціях. До яких слід віднести:
розподільчу, перерозподільчу, відтворюючу, регулюючу, стимулюючу, планову, прогнозну, контролюючу та соціальну. У процесі реалізації
розподільчої функції відбувається первинний
розподіл валового національного продукту або
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національного доходу у вигляді створення державних цільових фондів. Перерозподільча функція пов'язана, в першу чергу, з міжгалузевим та територіальним розподілом коштів з метою забезпечення найбільш ефективного і раціонального
використання доходів і накопичень. Перерозподіл
відбувається між виробничою та невиробничою
сферами економіки, галузями матеріального виробництва, адміністративно-територіальними одиницями країни, формами власності і господарювання, а також соціальними групами населення.
Відтворююча функція забезпечує регулювання
процесу виробництва. Для цього необхідним є оптимальне формування фондів грошових коштів на
різних стадіях і етапах виробництва, розподілу, обміну і споживання. При цьому роль державних
фінансів у сучасних умовах полягає в тому, що
вони виступають важливим інструментом впливу
на процес суспільного відтворення, підтримки економічного зростання, реформування структури економіки, розвитку ключових галузей економіки,
прискорення науково-технічного прогресу. Так,
розширюючи обсяг державних інвестицій, держава
стимулює підвищення попиту на робочу силу, що
впливає на зростання виробництва, зайнятості. За
рахунок державного бюджету та місцевих бюджетів підтримується попит, відбувається фінансування соціальних програм.
Регулююча функція державних фінансів тісно
пов’язана з іншими функціями. Через державні витрати, державний кредит, державні закупівлі та інші
механізми держава впливає на процес відтворення.
У сучасних умовах держава виступає найбільшим
замовником і споживачем продукції ряду галузей,
що дозволяє перетворити державний попит на потужний інструмент регулювання економіки, використовуваний з метою досягнення стратегічних цілей
розвитку країни. Стимулююча функція спрямована
на зацікавлення суб'єктів ринку в інвестиційно-інноваційній діяльності, скорочення витрат, підвищення ефективності діяльності та економічному
зростанні. Планова функція реалізується шляхом
формування порядку дій, які включають постановку цілей. Метою розроблення бюджетних
планів є створення необхідних умов забезпечення
збалансованості бюджетної системи країни, макроекономічної стабільності, передбачуваності фінансової політики, виконання функцій, покладених на
органи державної влади та місцевого самоврядування. Прогнозна функція державних фінансів реалізується шляхом передбачення можливого стану
економічної системи та відповідних показників, що
характеризують цей стан.
Контрольна функція полягає в тому, що через
формування і використання фондів грошових
коштів держави відбувається відображення економічних процесів. Державний фінансовий контроль забезпечується шляхом виконання комплексу
цілеспрямованих заходів з метою упередження, виявлення, недопущення у подальшому фінансових
правопорушень, дотримання фінансової дисципліни та ефективності формування і витрачання
бюджетних коштів.
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Формування державної фінансової політики, у
тому числі в частині регулювання бюджетних доходів та видатків, дефіциту бюджету, державного
боргу, валютного курсу відбувається з урахуванням
сукупності зовнішніх чинників, що спрямовано посилення інвестиційної привабливості країни для
міжнародного капіталу, підвищення конкурентоспроможності національних товарів на світових ринках, дотримання рекомендацій міжнародних фінансових організацій для отримання відповідних обсягів кредитування. Вагомою причиною здійснення
фінансових капіталовкладень для інвестора є максимізація прибутку в рамках виробничих і науковотехнічних комплексів. Інвестори або фінансові посередники, які беруть на себе завдання здійснення
оцінки ефективності вкладень, сприяють економічному зростанню, у тому числі шляхом підвищення
дієвості механізму розподілу фінансово-економічних ресурсів. При формуванні рішень щодо
інвестування важливим є врахування сукупності
чинників, які визначають доцільність та подальшу
ефективність даних вкладень. До основних чинників, що впливають на розподіл іноземних інвестицій варто віднести обсяг та структуру ринку,
стабільність показників соціально-економічного
розвитку, рівень розвитку людського капіталу.
Інституційні чинники характеризують розвиток інституцій та відображають рівень стабільності,
прогнозованості економіки в цілому. До найбільш
вагомих складових даної групи чинників слід віднести якісний рівень механізму захисту прав власності, рівень корупції, ступінь ефективності системи державного управління. Монетарні чинники,
певним чином, залежать від дієвості здійснюваної
центральним банком грошово-кредитної політики,
ступенем узгодженості бюджетної політики країни
із монетарною. Зокрема, це динаміка обмінного
курсу грошової одиниці, значення відсоткові
ставки за кредитами в економіку, показники дефлятора валового внутрішнього продукту, індексу споживчих цін, тощо. Бюджетно-податкові чинники
характеризують розмір податкового навантаження
на економіку, у тому числі кількості податків та
зборів, показник частки податкових надходжень у
валовому внутрішньому продукті, обсяг сплачених
податків у розрізі юридичних та фізичних осіб, прямих та непрямих податків. Загальноекономічні чинники представлені іншими чинниками, які характеризують рівень соціально-економічного розвитку
та потенціал подальшого економічного зростання,
якісний рівень кваліфікації працівників та рівня
оплати праці, темп росту та приросту валового
внутрішнього продукту, показник валового
внутрішнього продукту та національного доходу на
душу населення, рівень середньої заробітної плати,
продуктивність праці.
Бюджет є вагомим інструментом регулювання
соціального розвитку суспільства. За допомогою
зміни розмірів таких базових показників як
мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум
у розрізі існуючих категорій населення, використання механізму єдиної тарифної сітки посадових
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окладів працівників бюджетної сфери та регулювання розміру окладу першого тарифного розряду
здійснюється значний вплив на рівень доходів населення, матеріальний добробут громадян. З
урахуванням існуючих фінансово-економічних
можливостей держава постійно намагається збільшувати соціальні стандарти життя, рівень матеріального забезпечення працівників бюджетної
сфери та непрацездатних категорій населення. На
сучасному етапі розвитку, важливим є оптимізація
видатків бюджету з урахуванням тенденцій економічного зростання, зниження показника питомої
ваги державного боргу в валовому внутрішньому
продукті та боргового навантаження на бюджет [2].
Податкова система країни є важливим інструментом фінансового регулювання, від виваженості
податкової політики значним чином залежать
темпи
економічного
зростання,
показники
зовнішньоекономічної діяльності, обсяги залучення інвестиційних ресурсів, в тому числі іноземних інвесторів, пріоритети соціальної політики держави. Розвиток фінансової системи держави супроводжується постійним удосконаленням механізмів
стимулювання соціально-економічного розвитку,
структурними перетвореннями податкової системи,
посиленням дієвості регулюючої функції податків,
покращанням якісного рівня планування податкових надходжень. Вагомим завданням реалізації механізму податкового регулювання є створення
сприятливих умов для розвитку підприємництва та
забезпечення формування необхідного обсягу доходної частини бюджету для реалізації поставлених
завдань. Ефективність функціонування податкової
системи певною мірою визначається рівнем поєднання та узгодженості фіскальної та стимулюючої
складової. Вагомим завданням податкового регулювання як інструменту впливу на економічні процеси, є встановлення певного оптимального рівня
оподаткування та механізму адміністрування податків, що забезпечать поєднання інтересів платників податків та держави [3].
Державне регулювання розвитку економіки є
вагомою, динамічною складовою фінансового механізму економічного зростання, що спрямований
на забезпечення збалансованого розвитку реального та фінансового сектору економіки. Необхідно
зауважити, що на різних етапах становлення системи фінансового регулювання ступінь впливу
держави на економічні процеси був відчутно різним та супроводжувався зміною форм, методів та
важелів управління економікою.
Вагомими завданнями грошово-кредитного
регулювання на середньострокову перспективу з
урахуванням особливостей розвитку вітчизняної
економіки мають стати: поступове зростання рівня
монетизації, забезпечення стійкості фінансової системи, підвищення конкурентоспроможності економіки, в тому числі за рахунок забезпечення випереджаючих темпів внутрішнього платоспроможного попиту, пріоритетність стимулювання
економічного розвитку з використанням механізмів
впливу на рівень грошової ліквідності, курсу національної валюти, підтримуючи системні фінансові
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інститути, які здійснюють фінансування реального
сектору економіки, удосконалення механізму макропруденційного контролю за системними ризиками.
Державна фінансова політика країни має бути
спрямована на виконання функцій соціального захисту, що потребує узгодження цілей соціальноекономічного розвитку із цілями фінансової
політики, удосконалення середньострокового та
впровадження довгострокового механізму планування видатків соціальної сфери, формування показників забезпечення соціальних послуг виходячи
із розрахунку необхідних обсягів даних послуг на
душу населення. На даному етапі економічних перетворень важливим є оптимізація соціальної інфраструктури відповідно до особливостей та потреб територіальних громад, принципів субсидіарності,
економічної
обґрунтованості.
Функціонування фінансової системи має сприяти
оптимізації та спрямування фінансових ресурсів на
розвиток людського капіталу, що в свою чергу буде
сприяти подальшому економічному зростанню.
Інституційний підхід передбачає ідентифікацію
державної фінансової політики як інституту подальшого розвитку фінансово-економічних взаємовідносин у суспільстві стосовно розподілу суспільного продукту для забезпечення державних гарантій, формування і дотримання базових державних соціальних
стандартів, створення умов і стимулів відтворення,
розвитку і реалізації людського потенціалу, стимулювання інвестицій у розвиток інфраструктури соціальної сфери, сприяння зайнятості, створення нових робочих місць, стимулювання ендогенного соціально
спрямованого економічного зростання [5].
Структурні складові державної фінансової
політики потребують узгодження в процесі суспільного розвитку з врахуванням адаптивної інституційної архітектоніки із цілями і завданнями
соціальної політики. Адаптивність розглядається
як прагнення системи до стану стійкої рівноваги,
враховуючи динамічні трансформації параметрів
зовнішнього середовища, бюджетна політика охоплює такі взаємопов’язані підсистеми: функціональну, зокрема політика у сфері доходів, видатків
бюджету, державних і місцевих запозичень, міжбюджетних відносин; забезпечувальну, зокрема інформаційна, інституційна, управлінська складова. Враховуючи, що фінансова політика держави має інституційну природу, розвиток інституційного середовища
є важливим чинником належного виконання державою соціальної функції. Необхідною умовою підвищення дієвості реалізації фінансової політики у
сфері впливу на соціальний розвиток суспільства є
якість інституційного середовища, що визначається
відповідністю існуючих фінансових інститутів
стану та умовам розвитку суспільства. Складовими
інституційного середовища державної фінансової
політики соціального розвитку є інститути, зокрема
бюджетна система, податкова система, пенсійна система, грошово-кредитна система, валютна система, які знаходяться у процесі постійного удосконалення. Розвиток економіки і соціальної сфери
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визначається станом та дієвістю фінансових інститутів. Важливим є досягнення відповідності бюджетно-податкових,
фінансово-монетарних
механізмів, інструментів, важелів та інституційного середовища, що сприятиме належній реалізації
державної фінансової політики.
З метою підвищення результативності економічних перетворень доцільним є вдосконалення
діяльності фінансових інститутів, які прискорюють
темпи відтворення продуктивних сил. Пріоритетними напрямами державної фінансової політики
розвитку людського потенціалу мають стати формування ієрархічної системи державних цільових
соціальних програм, розбудова інституційної складової фінансування освіти, науки, охорони здоров’я, підвищення дієвості застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі,
посилення дієвості взаємовідносин державного
бюджету з місцевими бюджетами, удосконалення
системи пенсійного забезпечення. Важливим є подальше зміцнення ролі фінансової складової розвитку людського потенціалу в забезпеченні процесів економічного зростання [6].
Вагомими складовими інституційного середовища суспільства, які формують інституційну
структуру фінансової політики соціального розвитку, є інститут соціальних гарантій; інститут
соціальної
допомоги;
інститут
соціального
страхування; інститут розвитку людського потенціалу та соціальної сфери. Підвищення якості інституційного середовища потребує вибору механізмів його
змін, які визначатимуть характер інституційних перетворень та відповідні трансакційні витрати на впровадження. Факторами, що впливають на розвиток інституту соціального страхування у суспільстві є розвиненість інституту доходів, рівень безробіття та
кількість зайнятого населення; сформовані у суспільстві неформальні інститути, у тому числі культура соціального страхування, традиції, рівень довіри.
Важливим є удосконалення формальних інститутів
пенсійного страхування для повноцінного його
функціонування та формування відповідного інституційного середовища. Перетворення в галузі охорони
здоров’я мають бути спрямованими на формування
ефективного інституту медичного страхування. Доцільним є поєднання форм обов’язкового та добровільного страхування, що спрямовано на забезпечення відповідного економічного і соціального
ефекту.
Щільність взаємозв’язку фінансового механізму і соціального розвитку дозволяє виокремити й уточнити зміст основних складових концептуальних засад формування стратегічних напрямів
модернізації державної фінансової політики
соціального розвитку з метою їх ефективного
впливу на якість життя населення відповідно до потреб суспільства. Ефективність державної фінансової політики у системі забезпечення соціального
розвитку значною мірою залежить від врахування
домінуючих факторів, що впливають на дієвість її
інструментів, підвищення конкурентоспроможності людського капіталу, розвитку соціальної
сфери.
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Державна фінансова політика має створювати
інституційні умови функціонування фінансової моделі у суспільстві, що ґрунтується на правилах, нормах, інституціях, які у сукупності призначені цілеспрямовано формувати механізм активного впливу
на економічне зростання як підґрунтя соціального
розвитку, сприяти підвищенню якості життя населення. Адаптація державної фінансової політики до
ендогенних умов та глобальних викликів, які впливають на національні рішення, значною мірою
пов’язана зі зміною інституційного середовища
суспільства. Основні напрями модернізації інституційного середовища мають передбачати виокремлення та узагальнення інституціональних складових макроекономічного рівня, що надасть можливість виявляти найбільш проблемні питання
інституційних перетворень [7].
Актуальним є визначення ролі бюджетно-податкової і монетарної політики у регулюванні економічного розвитку, розбудова методологічних засад для їх узгодження з соціальною політикою. Реалізація соціальної функції держави, що втілюється
у соціальній політиці, узагальнена за наступними
функціональними напрямами: відтворення, захисту, підтримки, зміцнення, розвитку соціуму та
умов його життєдіяльності, нейтралізації соціальних ризиків, ймовірність виникнення яких суттєво
зростає внаслідок впливу як ендогенних факторів,
так і глобальних викликів, що відповідно актуалізує
розроблення заходів підвищення дієвості, адекватності, відповідальності і водночас узгодженості інструментів державної фінансової та соціальної
політики для підвищення якості життя населення.
Державна фінансова політика на загальнодержавному та місцевому рівні в умовах динамізму
соціально-економічного середовища формується
для сприяння стабілізації соціально-економічного
розвитку суспільства. При розробці державної фінансової політики необхідною умовою є дотримання
принципів, які визначають її соціальну спрямованість,
основними з яких визначено: системність, справедливість, адаптивність, ефективність, результативність, відкритість. Вагомими завданнями державної
фінансової політики суспільного розвитку є забезпечення соціальної стабільності, створення сприятливих умов для стійкого ендогенного економічного зростання, досягнення якості життя населення, стимулювання
людського
потенціалу,
забезпечення
достатнього рівня зайнятості населення. Фінансового
забезпечення системи соціального захисту населення
як складова регуляторного механізму фінансової
політики держави в умовах трансформації соціальноекономічних відносин полягає у використанні сукупності фінансових інститутів, у тому числі бюджетного, податкового, страхового, кредитного механізмів
з метою створення належних умов розвитку соціального забезпечення як вагомої функції державного
управління з урахуванням динаміки показників
соціально-економічного розвитку країни, що надасть
можливість підвищити якість і доступність соціальних послуг .
Фінансово-бюджетна політика повинна враховувати низку завдань, які стоять на певному етапі

17
розвитку суспільних відносин, що обумовлює необхідність поглиблення методологічних засад її формування. За умов рецесії та фінансової нестабільності держава відіграє вагому роль у забезпеченні
відновлення економічного зростання шляхом стимулювання попиту на товари і послуги, збільшення
видатків бюджету на розвиток людського капіталу,
модернізацію інноваційної та соціальної інфраструктури. Трансформаційні перетворення обумовлюють необхідність формування довгострокової
фінансової стратегії із визначенням індикативних
значень очікуваних результатів, що сприятиме забезпеченню збалансованості та узгодженості
пріоритетів суспільного розвитку.
З метою підвищення результативності трансформацій економіки доцільним є підвищення
частки її інноваційної складової шляхом використання інструментів монетарної, бюджетно-податкової політики, вдосконалення інститутів економічного розвитку та соціальної сфери. Пріоритетними напрямами державної фінансової політики
на середньострокову перспективу мають стати
підвищення дієвості фінансово-бюджетного планування і прогнозування, механізмів валютного регулювання, рефінансування банків, утримання
стабільного рівня цін, забезпечення збалансованості бюджетної системи. Вагомим є подальше
зміцнення ролі фінансової складової розвитку суспільства в забезпеченні економічного зростання.
Висновки. Пріоритетними напрямами державної фінансової політики на середньострокову перспективу мають стати вдосконалення інституційного середовища фінансового регулювання,
підвищення дієвості фінансово-бюджетного планування і прогнозування, поступове та виважене
зростання показника монетизації, вдосконалення
механізмів валютного регулювання, утримання
стабільного рівня цін, посилення взаємозв’язку
фінансового регулювання із циклічністю економічного розвитку, забезпечення макроекономічної збалансованості. Вагомим є подальше зміцнення ролі
фінансової складової розвитку суспільства в забезпеченні збалансованого економічного зростання.
Водночас, необхідним є удосконалення інституційних засад фінансового забезпечення соціальної
сфери, що надасть можливість підвищити рівень
соціальних гарантій держави та стійкість бюджетної системи. Перспективне фінансово-бюджетне
прогнозування спрямоване на посилення ролі бюджету як інструменту регулювання економіки та
соціальної сфери, сприяння збалансованому економічному зростанню, оцінці можливих соціальноекономічних варіантів розвитку, що впливатимуть
на стійкість фінансово-бюджетної системи. Державна фінансова політика має формуватися на основі науково обґрунтованої концепції удосконалення фінансово-економічних відносин, спрямованої на створення умов для підвищення темпів
економічного розвитку країни. Важливим є поглиблення економічної сутності фінансової політики як
інструменту економічного зростання, подальший
розвиток підходів щодо вдосконалення інституцій-
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них та методологічних засад державного фінансового механізму регулювання соціально-економічного розвитку країни на середньострокову перспективу.
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ABSTRACT
The article is devoted to the activities of German political parties in the First Czechoslovak Republic in the
period from 1918 to 1933.Germans were the most numerous national minority in a country, and the German national question was the most essential national question. At first, German political parties perceived the position
negatively. In 1920 German political parties were on positions of activity. In Sudet areas were presented practically
all political directions.
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As a result of the collapse of the Austro-Hungarian
Empire and the active support of the Entente, a new
state, the Czechoslovak Republic, appeared on the map
of post-war Europe. The final borders of the new state
were determined in 1919 by the Versailles, Saint-Germain and Trianon peace treaties. According to the census conducted in February 1921, there were 13,613,172
people living in the newly created state, including
8,760,937 Czechs and Slovaks, 3,123,568 Germans,
745,431 Hungarians, 461,849 Ruthenians, 180,855
Jews, and 75,863. Poles, 13,974 Romanians, 8,446
Gypsies and 1,343 representatives of other nationalities
[7, p.43]. Thus, the largest minority in Czechoslovakia
was the Germans, and the most important national issue
was the German.
The history of the Sudeten Germans has long interested many scholars. A significant contribution to its
study was made by Czech scholars (Broklova E. Brugel
J.), who cover the period of the Sudetenland as part of
Czechoslovakia, while paying considerable attention to
the problem of interaction between Czechs and Germans, the political role of Sudeten Germans in Czechoslovakia [1,2]. The history of Sudeten Germans is devoted to the research of Russian scholars. Among them
are the works of Kretinin S. [4,5,6,7], in which the history of Sudeten-German political parties is studied in
detail. The works of these authors are written on extensive archival material.
The aim of the article is to study the political programs of German parties in the First Czechoslovak Republic, in 1918-1933.
The history of the German question in Czechoslovakia is largely a history of Czech-German controversies that began long before the formation of this state.
From the end of the XIX century. Czech-German conflicts became one of the main components of the national conflict in Austria-Hungary. Their essence was
the desire of the Czech and German people to exercise
the right to self-determination. The realization of the
right to self-determination for the Czech people consisted in the formation of an independent state which
was to include territories with a German population. As
Z. Karnik noted in this regard: "The main tragedy in the
exercise of the right to self-determination for the Czech

and German peoples was that the exercise of the right
to self-determination by one of the peoples automatically contradicted the right to self-determination of another" [9, p.38].
The inclusion of the Sudetenland in the Czechoslovak Republic marked the beginning of another aggravation of Czech-German relations within the new
state. It is worth analyzing the causes of this conflict.
Undoubtedly, the main reason for the negative attitude of the German population to the Czechoslovak
Republic is the loss of their privileged position, which
they held in Austria-Hungary. The authorities of the
new state proclaimed the basis of state policy to be
dominated by democratic principles, according to
which the organization of state power and the solution
of important social issues should be carried out according to the will of the majority of the population. The
Germans in Austria-Hungary, although they did not
have a majority, held a privileged position. As a result,
the Germans formed a negative attitude towards democracy as a form of social order in general. As the
Sudeten German politician W. Jaksch noted in this regard: "Every step towards democratization reduced the
influence of the Germans in the empire" [2, p.45].
The Germans perceived the process of democratization of society differently than the Czechs. For the
Germans it is a reduction of their economic and social
influence, for the Czechs it is the achievement of national freedom and state independence. Criticism of the
Czechoslovak state system has long been the basis of
the political line of German parties. It was reduced to
the following main points:
1). Most Sudeten Germans believed that their political rights were not fully respected. Sudeten German
politicians have repeatedly stated that "Sudeten Germans are deprived of all rights in the state of" humanism and democracy ", which was proclaimed by the
Czechs, and which is only for them" [1, p.34].
2). The Sudeten Germans did not agree with the
status of a national minority in Czechoslovakia. At the
same time, they claimed that the Czechs themselves,
who without Slovaks accounted for 49% and were a national minority in their country [50, p.861]
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3). The decision on the fate of the Sudeten Germans was made without their participation by the
Czech Revolutionary People's Assembly, and the peace
treaties that enshrined this decision "cut the whole organism of the German nation" [65, p.41].
4). German politicians criticized the proportional
electoral system, which, in their opinion, did not ensure
proper representation of the German population in government [4, p.86].
The national question in the programs of German
political parties in the First Czechoslovak Republic underwent certain evolutionary changes, in accordance
with the political processes that took place in CzechGerman relations. According to them, there are four
stages in the evolution of the national question in the
political programs of the Sudeten Germans. The first,
initial, stage lasted from 1918 to September 1919. This
was the period of formation of German political parties
in Czechoslovakia and the creation of the first political
programs. At this stage, political parties focused on the
struggle for self-determination, which became the main
slogan of all Sudeten German political parties. After the
former peoples of the Austro-Hungarian monarchy embarked on the path of building their own statehood, the
idea of unification with Germany became popular
among the Sudeten Germans.
One of the most influential German parties in
Czechoslovakia at this stage was the German Social
Democratic Workers' Party. The Social Democrats began their history in the Czechoslovak state with the
founding congress, which lasted from August 31 to
September 3, 1919 in Teplice [4, p .86]. The Congress
proclaimed the formation of the German Social Democratic Workers' Party in the Czechoslovak Republic
(GSDWP(Cz)). J. Zeliger was elected the first chairman of the party. The congress also considered the party's program, called the "Program of Action" or "Program of National Autonomy," which proclaimed the
struggle for national autonomy, not only for the Germans but also for all other minorities in Czechoslovakia. The program was considered by its authors as the
only way out of "the dictates of Prague."
The congressional declaration, authored by O.
Bauer, emphasized that the Czechoslovak Republic
was "a product of the victory of Entente imperialism."
Bauer applied to Czechoslovakia his theoretical concept of the special nature of World War II as a bourgeois revolution for the peoples of the Habsburg Empire. He emphasized that the Entente and the Czechoslovak state had rejected the right of nations to selfdetermination and had become a counter-revolutionary
force. Thus, "to overcome the counter-revolutionary
nature of the modern Czechoslovak state" was, according to Bauer, the immediate goal of the German Social
Democrats [9, p.84].
To this end, the congress demanded that Czechoslovakia renounce its alliance with the Entente, replace
the regular army with a territorially and nationally organized militia, and restructure the country's administrative-territorial organization on the principles of national decentralization. At the same time, the program
of national autonomy of the Sudeten German Social
Democracy contained virtually no provisions on the
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functions of the central government in the Czechoslovak Republic, only that “the National Assembly and the
government appointed by it are those issues that cannot
be resolved nations "[7, p.18].
The implementation of this program would lead to
the transformation of the Czechoslovak Socialist Republic into a confederation of practically independent
national districts and oblasts. It is no coincidence that
J. Zeliger spoke from the rostrum of the congress in favor of transforming Czechoslovakia into a "second
Switzerland".
The Constituent Assembly did not adopt the party's program, formally maintaining fidelity to the ideological provisions of the main programs of Austrian and
German Social Democracy - the Erfurt program of
1891, the Social Democratic Party of Germany, the
Brunn National Program of 1899 and the Vienna 1901
program of the Austrian Social Democrats [4, p.87].
The main competitor of the Social Democrats for
the votes of German voters were German farmers. Their
party was officially called the Farmers' Union. It appeared in November 1918. on the basis of the German
Agrarian Party. The initiator of the founding of the
party was the former Social Democrat J. Janausch,
thanks to whom a number of organizational principles
of Social Democracy were borrowed. Prominent leaders of the party were F. Krzepek and F. Peterle. The
party carried out active anti-socialist propaganda, using
a critical analysis of Marxist works on the agrarian
question [4, p.88].
The party's program was adopted at the founding
congress in 1918. It stated: "We demand for the German people in the Sudetenland and Slovakia a full and
unlimited right to self-determination." However, immediately after this requirement, the program included the
recognition of the "republican form of government" and
the requirement of equal rights for all citizens of the
country, the protection of national minorities. The party
leadership emphasized that it defends the interests of
the rural population, so a significant place in the program was occupied by socio-economic issues related to
the improvement of the situation of the German peasantry [5, p.213].
The party took a restrained stance towards the
Czechoslovak state, and its course on the national question was marked by considerable moderation in comparison with other German political parties.
The German Christian Socialist People's Party
(GCSPP) or clergymen were slightly inferior in importance to agrarians. The party was founded in November 1918. In the first years of the Czechoslovak Republic's existence, the Christian Socialists were almost
entirely under the leadership of Vienna. The party
largely copied the organization, political strategy and
tactics of the Austrian clergy. The GCSPP was the only
German political party to recognize the Czechoslovak
capital, Prague, as its political center. Other political organizations of the Sudeten Germans initially considered it an act of national humiliation [5, p.238].
Along with farmers, clerics were supporters of a
moderate national course. In the 1919 program, they
advocated "the commonwealth of all peoples, all de-
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nominations, and all classes in the state." On the national question, they advocated "political equality" and
"guaranteed local self-government." The ideologists of
the party considered Catholicism to be the basis for
consolidation and peace in the state. That is, put forward in the first place the issue of religious and cultural
development [6, p.115].
The German National Party in the Czechoslovak
Socialist Republic (GNP) took a negative position on
the Czechoslovak state.
The first section of the program was devoted to the
administrative-territorial structure of the republic "The
territory of the state should be divided into self-governing areas, which should have the right to decide on culture, education, language, social policy, entrepreneurship, land use and forestry, public works, transport and
police. As well as the right to appoint government officials and teachers "[7, p.148].
Participation in central authorities should be carried out "by sending representatives from the region to
national authorities." The powers of the national authorities, according to the authors of the program,
should extend to "constitutional issues, certain issues of
language and culture", as well as to "resolving disputes
between self-governing areas" [7, p.148].
Given the above, it can be argued that the future
structure of the GNP (Cz) was represented in the form
of a federation, with broad regional rights. In its program, the party proceeded from the principles of negativism, emphasizing "It is absolutely clear that only extraordinary circumstances can force the Czech people
to grant political autonomy to the Sudeten Germans."
The party leaders called for the creation of a single Sudeten German political party and a single Sudeten German policy.
Next to the GNP (Cz) on the right flank of the Sudeten German political parties was the German National Socialist Workers' Party in the Czechoslovak Socialist Republic (GNSWP (Cz)). The party arose on the
basis of the German Workers' Party, which combined
criticism of Marxism and capitalism. The name "German National Socialist Workers' Party" appeared in
May 1918. Later it was borrowed by A. Hitler for his
party [5, p.83].
The party was officially founded in Czechoslovakia at the founding congress in May 1919. in Dukhtsov. The program adopted in the same year was
based on the doctrine of negativism. It objected to the
very fact of the creation of the Czechoslovak Socialist
Republic and contained requirements for the observance of the right to self-determination for all Germans living in the territory of the state. Also, anti-Semitism and racism were part of the party's political doctrine.
Along with the major German political parties,
smaller parties emerged in the Czechoslovak Republic.
Among them is the German Democratic Party of Freedom of Speech (GDPFS), which the Czech researcher
J. Shebek calls the smallest party of the German minority in the Czechoslovak Republic [5, p.88].
The party emerged in late September 1919 on the
basis of the liberally oriented German Progressive
Party. The party leaders were L. Spiegel and B. Kafka.
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The latter was known for his active cooperation with
President Masaryk, with whom he repeatedly met to
discuss the German question in the Czechoslovak Republic [8, p.89].
The program, adopted in 1919. was written in the
spirit of liberalism. In the field of national issues, she
demanded the granting of autonomy to the Sudeten
Germans, while declaring the need for cooperation with
the Czechoslovak government to improve the situation
of the German population [4, p.90].
The second stage was the period of Sudeten German negativism, which lasted from the end of 1919 to
1925.
The process of formation of German political parties in the Czechoslovak Republic created the basis for
the political representation of the German national
community in the state. In this regard, the Czech researcher L. Beran noted: “Sudeten Germans experienced a reflection on the political system of old Austria,
but political events required a democratic understanding of the political system and the existing party system. Therefore, a nationwide body of Sudeten Germans
was needed, but the existing political parties, as usual,
protected their own interests, thus working against their
national community "[2, p.105].
It is worth noting that among the demands of German political parties was the only common requirement
for all - the demand for autonomy. It was due to the
formation of the concept of negativism among the Sudeten Germans, ie their rejection of the Czechoslovak
state and its new status as a national minority in it [6,
p.32].
The programs of German political parties since
1919, regardless of their political orientation, indicate
their rejection of the new political reality. Their political programs contain almost open calls for the destruction of the Czechoslovak state. At the same time, German political forces did not want to hold any talks with
Czech politicians on the future status of Germans in the
country. It should be noted that Czech political parties
also did not seek to unite with the Sudeten Germans and
rather demonstrated a desire to lay the foundations of
public administration without the participation of German politicians [6, p.108].
The vast majority of German parties of the first
Czechoslovak Socialist Republic began their history in
the Austro-Hungarian monarchy. In the first years of
the Czechoslovak Republic's existence, no new political party emerged. The beginning of the struggle for autonomy did not contribute to the establishment of contacts with Czech political forces, the only exception being the Social Democrats. The German political camp
in Czechoslovakia can be divided into several blocks,
according to political orientation.
The first includes the Social Democrats and the
Communists.
The second, the centrist bloc, was formed by the
Christian Socialists, agrarians, and several small parties
(for example, the German Freedom of Speech Party and
the German Craft Party).
The Third Bloc included nationalist parties, the
Sudeten German National Party and the German Na-
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tional Socialist Workers' Party. The latter was sometimes blocked with the Social Democrats as a socialist
party [5, p.86].
The first constructive political dialogue, during
which the Sudeten German politicians expressed their
political demands, was the reception by Prime Minister
V. Tusar on December 20, 1919, of a delegation from
the Social Democrats. A delegation consisting of L.
Cech, J. Zeliger and E. Strauss handed V. Tusar a memorandum, much of which was devoted to describing the
difficult economic situation in which the German regions of Czechoslovakia were.
At the same time, the authors of the memorandum
explained the difficult situation of the Sudeten Germans by "a purposeful policy of oppressing the German
population by Czechoslovak imperialism, which at the
same time harms the rest of the country's population."
The documents contained protests against the need for
German workers and employees to study the Czech language and the "dictatorship of the German school" [3,
p.109].
The situation of the Germans in the new state was
characterized as follows: "Our people, who were the
most economically and culturally developed in old
Austria, in Czechoslovakia are treated as a conquered
people, naked without culture and history, and without
hope for freedom" [3, p.109]
The necessary conditions for resolving the German question, according to the Social Democrats, were
"the convening of all the peoples of this state to create
a constitution and lay the democratic foundations for
the coexistence of different peoples in the state and the
demands of the working class." Prime Minister V.
Tusar responded with objections to the sharp tone of the
memorandum and said that the Germans demanded dictatorial powers. He promised to pay considerable attention to the problem of improving the situation of German workers next year. The ministers present at the
meeting noted that not only Germans but also the rest
of the population of the republic suffer from the difficult economic situation [3, p.109].
Three days later, a delegation from non-socialist
German parties, led by R. Londgmann, arrived for an
audience with Prime Minister W. Tusar. The memorandum protested against the "dictatorship of the German
school", complained about the difficult economic situation of the Sudeten Germans and the bureaucratization
of the state apparatus. The parties demanded: "the dissolution of the revolutionary parliament and the convening of the Diet with the participation of all peoples
to work on a common constitution" [7, p.518].
The memorandum was sharply criticized in the
Czech nationalist press, which called for "it is unacceptable that the problems of the German minority affect the question of state formation" [2, p.108].
Czech politicians responded to German demands,
but differently than the Germans had hoped: on the eve
of the parliamentary elections, a constitution and a
number of laws were adopted, which was the final stage
of the Czechoslovak revolution. This happened at a
time when German political parties demanded a revision and change of all state-building steps taken and the
formation of new foundations for the existence of the
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republic. Both memoranda were a clear indication of
the reluctance of the Germans to cooperate with the
Czechs. A characteristic feature of Sudeten German
policy during this period was uncompromising in combination with excessive demands, which did not correspond to the situation in which the Sudeten Germans
found themselves in Czechoslovakia [2, p.145].
The election, which took place on April 18, 1920,
brought German political parties 72 seats out of 300, or
24%. The Social Democrats achieved the greatest success - 31 seats [5, p.86].
The success of the German Social Democrats in
the elections put the party in front of the need to improve the programmatic provisions of the party, in accordance with the existing socio-political reality.
Consideration of the draft of the new program of
the German Social Democrats took place at the second
congress of the party, which took place in Carlsbad on
October 3-7, 1920. Its convocation was associated with
the strengthening of the left opposition led by K.
Kreibich in the middle presented its draft new political
program.
The main goal of the program was proclaimed by
the left to be the struggle for socialist transformation.
The authors of the draft program associated the solution
of the national question not with the concept of national
autonomy and the exercise of the right of nations to
self-determination, but with the establishment of close
cooperation with the left wing of the Czechoslovak socialist movement [2, p.57].
In contrast to the project of the left, a draft program of 5 items was presented, which concerned the inadmissibility of violent methods of struggle.
In the end, despite serious differences between the
majority of the party led by J. Zeliger and the left-wing
opposition, there was no split in the party at this congress. The declaration adopted by the Congress on the
means and methods of achieving socialism was a compromise between the left-wing wing of the party and its
moderate majority [5, p.86].
The compromise reached in Carlsbad was shortlived. Finally, the split within the GSDWP(Cz) was formalized by the entry of the left opposition group into
the HRC on October 30, 1921 [5, p.86].
Analyzing the reasons for the split in the ranks of
the Social Democrats, the Russian researcher S.
Kretinin noted that “the Social Democrats proceeded
from the principle of the right of Sudeten Germans to
self-determination, as well as other nations. The Communists also emphasized their commitment to the principle of the right of nations to self-determination, but
they considered the solution of the national question
possible only after the solution of the social question
"[6, p.11].
Thus, if the Social Democrats remained in the position of the national party, the Communists organized
themselves as an international party.
Characterizing the political activities of the
GSDWP(Cz) in the first half of the 20's. It should be
noted that the basis of its political line was the tactics
of non-cooperation and unconstructive opposition. This
helped succeed in the 1919 and 1920 elections, but
eventually led to the party's political isolation.
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In the first half of the 1920's, German farmers took
a moderate position on the Czechoslovak state. Already
in early 1921. The Union of Farmers showed readiness
to cooperate with Czechoslovak agrarians, striving to
create a united front with them against socialism and
communism [6, p.74].
The leaders of the Union of Greengrocers
acknowledged that the character of the Czechoslovak
state was far from their political ideal: "We live in a
formal democracy, which would be fair to call an oligarchy." They advocated a positive policy, for participation in the governance of the Czechoslovak Republic.
In the 1920s, the party, without officially rejecting the
possibility of creating a broad Sudeten-German front,
blocked small German parties and organizations in
election coalitions [5, p.88].
The 1920 elections prompted German parties to
unite and proclaim common demands for autonomy. In
1920, an association of German political parties called
the German Parliamentary Union (GPS) was formed,
which included all German political parties that entered
parliament, except the Social Democrats. The leaders
of the NPS negotiated the membership of the
GSDWP(Cz), but the German Social Democrats, unlike
the Czechs, did not agree to unite with non-socialist
parties [6, p.201].
The position of the German Parliamentary Union
on the national question was expressed by its leader R.
Londgmann on June 1, 1920 during the proclamation of
the "Declaration of the Sudeten German Political Parties", which became the ideological basis of this political formation. The document stated: “The reason for the
oppression of the German people in Czechoslovakia is
non-compliance with the right of the German people to
self-determination. The peace treaties that included the
Sudetenland in Czechoslovakia were concluded on the
basis of false principles and without regard to historical
truth. The German Parliamentary Union declares that it
will not stop seeking the exercise of the right to selfdetermination and will direct its activities in this direction on the territory of this state "[4, p.78].
It is worth noting that this document, which after
its proclamation provoked deep condemnation from the
Czech parliamentarians, for a long time served as an
unofficial constitution of German political parties, including those that were not members of the German
Parliamentary Union.
The next day, a declaration by the German Social
Democrats was proclaimed in parliament. Like the GPS
statement, the GSDWP(Cz) statement contained a protest against peace treaties and non-compliance with the
right to self-determination for the German people, the
only difference being the combination of national requirements with Marxist ideology [5, p.204].
Despite the general negativist sentiments of German politicians, after the 1920 elections. the idea of cooperation with the Czech side appears in their environment. During the reign of V. Tusar's government, the
Social Democrats were considered the main candidates
for cooperation with the authorities. However, the
GSDWP(Cz) as a condition of its cooperation with the
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authorities required changes to the constitution and significant concessions in matters of language and education [3, p.115].
President T. Masaryk took significant steps to involve the Germans in cooperation. In particular, on
April 21, 1920, he met with representatives of the NPS
to discuss a number of issues, including issues of cooperation with the authorities. GPS Chairman R. Lodgman rejected the president's offer of cooperation. At the
same time, the leader of German farmers welcomed it.
Since then, farmers are gradually moving to the position of activism [3, p.116].
In the early 1920's, the GDPFS was one of the first
to move to a policy of activism. Party leader B. Kafka
at a meeting with the president on September 19, 1924.
defined the program of actions of GDPFS on the decision of a national question. According to her, German
activist parties must actively cooperate with the authorities on all important social issues, but in the national
question must remain in opposition and seek autonomy
for the German population of Czechoslovakia [3,
p.210].
It is worth noting that the GDPFS was one of the
few German parties in the Czechoslovak Republic that
did not become part of the Heinlein movement and remained an activist until the Munich Agreement of
1938.
The idea of cooperation with Czechoslovak political forces in the early 20's. Began to support the Christian Socialists. Thus, at the party congress in Liberka,
their leader Mair-Harting stressed the need to "accept
the republic as an inevitable reality" and "the importance of improving the dialogue with the authorities" [5, p.213].
Gradually, more and more Sudeten German politicians were inclined to cooperate with the government.
Disagreement with the negative policy of R. Lodgman
led on November 29, 1922 to the collapse of the GPC.
Negativist parties (GNP and GWSWP) merged into the
Fighting Comradeship. German agrarians, Christian socialists, the Freedom of Speech Party took the position
of activism - the gradual establishment of cooperation
with Czechoslovak politicians [184, p.102].
In 1922. a new government began under the leadership of A. Schwegli (1922-1925). Schwegla's election as prime minister was endorsed by German activist
politicians. In May 1924, negotiations took place between the Prime Minister and German politicians B.
Kafka, R. Mair-Harting, F. Krzepek and F. Spina. The
negotiations demonstrated the readiness of a large number of German politicians to cooperate with the Czechoslovak Republic [3, p.218].
Since then, the national question in German political programs has undergone some changes related to
the policy of Sudeten German activism. This new stage
lasted from 1925 to 1933.
The policy of activism meant the recognition of
the Czechoslovak state and constructive cooperation on
its basis with the Czechoslovak ruling circles and parties in order to improve the situation of the Sudeten
Germans [6, p.76].
Among the reasons for the transition to the policy
of activism are: contradictions between the Sudeten
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German political parties, fatigue from the role of internal enemy in the state, the desire to come to power in
order to improve the situation of the German community in Czechoslovakia.
The main goal of Sudeten German activism was to
change the status of the German minority in the republic. In this regard, one of the first activist politicians F.
Spina noted: "The ultimate goal of activist policy is to
create a state of nationalities in the Czechoslovak Republic, 3.5 million Germans have to keep their hands at
the helm of power. We must influence the fate of the
German people in the state. " [3, p.222].
Opinions in both political camps, despite the desire to cooperate, were quite contradictory. Although
German political forces hoped to improve the situation
of the German population, they were still skeptical
about the possibility of getting the Czechs to comply
with their political demands. The Czech side, in turn,
was concerned that the success of German policy could
lead to increased German irredentism in the state.
The event that finally cemented the transition of
the majority of German political forces to the position
of activism was the elections held on November 15,
1925, which showed the decline of the authority of the
socialist parties. The NSDWP (H) won only 24% of
German votes in Czechoslovakia and 5.8% of all Czech
voters in the state [5, p.863]. Some German parties
formed election associations. The largest of these was
the bloc of German, Hungarian agrarians and the German Craft Party. This union received the largest number of German votes (571 thousand) [7, p.77].
Representatives of German activism did not initially join the coalition government. However, in
March 1926, the Social Democrats and the National Socialists left the government. In October 1926 a new
government was formed, headed by A. Shvegla. In this
government, ministerial positions went to two representatives of German parties - F. Spini, who belonged
to the "Union of Czech Agrarians", and R. Mair-Harting. They received the positions of Ministers of Public
Works and Justice, respectively.
This put an end to the unofficial anti-Czechoslovak opposition front of German parties. A number of
German political parties switched to activism. After the
elections of 1929, the GSDWP(Cz) also took up activist
positions. Thus, all the leading German parties in
Czechoslovakia - agrarians, Christian Socialists and the
NSDRP (H) - found themselves in positions of cooperation with Czechoslovak parties and organizations [6,
p.128].
Early parliamentary elections on October 27, 1929
brought victory to the Sudeten German Social Democrats: this party significantly strengthened its position
among the German parties. The number of seats of
agrarians and Christian Socialists has been significantly
reduced. At the same time, the number of National Socialist supporters increased [1, p.35].
The transition to a policy of activism necessitated
the creation and adoption of a new party program in the
GSDWP(Cz). In 1927, at the Congress of the GSDWP
(Cz), the "Main Directions of the Program of Democratic Autonomy in Czechoslovakia" were adopted,
which were developed in 1926 [9, p.171].
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The first item of the program was called "National
and cultural self-government." According to him, state
governance should be organized within national oblasts
with full internal self-government. Individual nations in
the Czechoslovak Republic, with the aim of national
and cultural autonomy, must be constituted as legal corporations. The basis of national affiliation, which had
to be recorded in a special cadastre, was the language
principle. This section also contained requirements for
protection against discrimination on the basis of nationality: “Every nationality must receive guarantees that
none of the citizens entered in the relevant language cadastre will be included in another ethnicity. The representative of each nationality should have the right to
exercise and protect his or her national needs, to use the
institutions of his or her nation and to bring up his or
her children in his or her own language. Any task of
harm, oppression and discrimination on national
grounds, especially in the field of economic relations,
must be prosecuted by law "[1, p.78].
The second section of the program was devoted to
the organization of school education. A special local
school board should be established in areas where
schools of several nations were located. In order to
monitor the school affairs of individual nations in the
state, school districts should be created that would coincide with the political districts. In each such district,
where schools of two or more nations are represented,
a separate school district council is organized for each
nation. In Prague, on equal terms for each nation, a state
council was formed, which consisted of elected representatives of local school councils [1, p.55].
It should be noted that in drafting this section of
the program, the draft law "On Cultural Self-Government" was used, which was submitted to the parliament
in 1925 by the German Social Democrats. Although the
project was never approved, both the German Social
Democrats and the Czechoslovaks repeatedly returned
to it [6, p.275].
A separate, third section of the program presented
the language issue. In this regard, the authors of the program demanded special rights for the German population of the republic. In particular, the need for the Germans to learn the Czech language was rejected.
Knowledge of this language was considered necessary
only for citizens who need it in connection with their
official position. According to the program, the languages of national minorities were to become equal in
parliamentary activities [1, p.86].
Characterizing this program of the GSDWP(Cz),
it should be noted that the program was guided, on the
one hand, by democratic principles of protection of nationalities, on the other hand, as in the "Program of Action" of 1919, there was a bias towards national corporatism. The vagueness of the definition of nationality,
the inability to refuse to define it violated the democratic rights of citizens. The consequence of the implementation of this program would be the decentralization and disorganization of public administration in the
country. Not surprisingly, the program did not receive
the support of the leadership of the republic.
However, in comparison with the "Program of Action" of 1919, the "Main Directions" contained certain
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concessions to the Czechoslovak authorities. The party
leadership abandoned the idea of transforming Czechoslovakia into a second Switzerland. The new program
document no longer called for the demilitarization of
the country, recognizing the priority of central government over local government. The new program was the
basis on which to negotiate. All this contributed to the
establishment of mutual understanding between the
Czechoslovak and Sudeten German Social Democrats
at the Congress of All Socialist Parties of the Czechoslovak Socialist Republic in 1928. in Laughter [5,
p.86].
Although the Smikhiv Congress limited itself to
stating and recognizing the existing national problems
and the unity of the multinational Social-Democracy of
Czechoslovakia in its quest to resolve them, it marked
the beginning of rapprochement between the socialist
parties in the Czechoslovak Republic. As a result of the
Smikhiv Congress, a joint committee was formed, the
task of which was to generalize the ideological positions of individual socialist parties of the country in order to create a general program statement [3, p.215].
Thus, after 1927, a new stage in the history of the
GSDWP(Cz) began, the main content of which was a
turn from confrontation to cooperation with the Czechoslovak Social Democrats and participation in the coalition government. Despite numerous difficulties, defeats and failures, the party retained its role as the largest political organization that represented the interests
of the German population in Czechoslovakia. It is
worth noting that the party almost lost its leading position among German voters, as it failed to achieve significant changes in the situation of the German minority
in Czechoslovakia.
Despite the spread of activist sentiment among
German parties in Czechoslovakia, some right-wing
political parties did not support a course of cooperation
with the Prague authorities. Among them is GNP(Cz).
The frequent change of party leaders, including E.
Storch, G. Doberauer, R. Lodgman, and G. Brunar, did
not affect its political course at all. The party continued
to follow the ideological guidelines of R. Lodgman [8,
p.191].
The exception was the period from 1926 to 1928,
when one of the leading ideologues of the party, A.
Roche, decided to move away from openly oppositional, destructive policies of the party and tried to
move to a flexible policy of balancing between activism
and negativism. However, this attempt failed, and A.
Roche left the party. The leadership of the GNP(Cz) returned to the previous negativist policy, which was invariably followed until the party's self-dissolution in
1933. As S. Kretinin noted, "GNP(Cz) was guided by
dogmatic theses of the period of struggle for self-determination of 1918-1919. It could not adapt to the new
conditions of activity within the Czechoslovak state,
gradually lost the trust of voters" [6, p.85].
Another radical right-wing political party was the
GNSWP(Cz). In the first half of the 1920's, the party
leader G. Knirsh and his entourage considered the possibility of cooperating with the Czechoslovak government. However, the joining of a large number of radical
young functionaries did not allow the GNSWP(Cz) to
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join the activist parties. At party meetings, statements
were made more and more about the need to transform
the GNSWP(Cz) into a Nazi movement and join the
German Nazis. The GNSWP(Cz) even adopted many
principles of organization and symbolism (swastika) of
the German Nazis. Nevertheless, by the early 1930s,
despite close contacts between the leadership of the
German and Sudeten German National Socialists, the
party officially rejected the offer of leadership and patronage by the German Nazis [6, p.256].
The policy of Sudeten German activism helped to
alleviate ethnic conflicts in the Czechoslovak Republic
and to improve the situation of Sudeten Germans. However, there were no significant changes in the political
course of the Czechoslovak leadership. The sharp administrative protests of German politicians were caused
by the administrative reform of 1927, which divided the
German population, dividing it into several regions [2,
p.202].
However, it should be noted that the German minority had quite favorable conditions for development
in Czechoslovakia. Germans had the opportunity to use
their native language in public institutions in areas
where they accounted for more than 20% of the population. German was used alongside Czech in the activities of state institutions, in particular in the Supreme
Administrative Court of the Czechoslovak Republic. In
addition, the number of German schools in Slovakia
and Transcarpathia has increased [2, p.287].
The situation of the Sudeten Germans became
much more complicated after the beginning of the
world economic crisis of 1929-1933. In February 1933,
the number of unemployed among the German population reached 250 thousand [6, p.79]. Famine prevailed
in many German regions of the Czechoslovak Republic, especially in German Bohemia.
In the eyes of the electorate, the German parties
that became part of the government became involved in
the policies of the Czechoslovak leadership and thus responsible for the plight of the German minority. The
activist policy brought only temporary success, and in
the conditions of the economic crisis the interethnic
contradictions became much more acute.
The last stage is a period of intensification of Sudeten-German negativism and aggravation of CzechGerman relations. It lasted from 1933 until the conclusion of the Munich Agreement in 1938.
Thus, the Sudeten-German party-political development is characterized by multipartyism, a combination of a number of significant political associations
and a whole galaxy of small party organizations, the
emergence of which is due to a split within large parties. In the Sudetenland, almost all political directions
were represented: from left-wing to right-wing. It is
worth noting that a characteristic feature of the Sudeten
German political parties was their stable national character. None of them, with the exception of the Communists, were members of parties of other nationalities.
The main goal of German parties and organizations in
Czechoslovakia was not to care for the welfare of the
Czechoslovak state, but to defend the rights and interests of the German population in its composition. In this
sense, the change in the orientation of the majority of
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Sudeten German parties in the 1930s, the expectation
of a solution to the German question from the outside,
thanks to German intervention, is indicative.
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье освящены военно-политические события и войны, происходящие в азербайджанских государствах (вторая половина IX – начала XIII вв.), а также показан уровень развития военного
и военно-морского искусства в этот период. На основе исследования широкого круга источников раскрывается военная организация государства Ширваншахов, имевшая сложную структуру и опиравшая на многовековые традиции. В статье анализируются эффективное использования фортификационных сооружений, а также различных способов и методов применения вооружения в период проведении боевых операций. Отдельно проводится исследование роли ширванского флота как отдельного рода вооруженных сил
страны, способный проводить самостоятельные и успешные боевые операции на море.
ABSTRACT
In the study below military-political events, warfare, military and military naval art level of Middle Ages
Azerbaijani states (IX end of the century – XIII beginning of the century) have been researched. Based on wide
sources, structure of military organization of the Shirvan Shahs and its devotion to ancient traditions and customs
have been indicated. Researcher also analized defence technology, different weapon types used by the armed forces
in battlefield in mountainous areas and the role of armed forces of Shirvan Shahs navy and its independent and
successful warfare ability.
Ключевые слова: военное дело и военное искусство, боевая тактика, вооружение и защитные снаряжения, боевая техника, военно-морской флот, парусные и военно-транспортные корабли, города-крепости
и фортификационные сооружения.
Keywords: military affaire, military art, war tactics, arms and protective equipment, military navy, sailing
and troopships, battle techniques, fortress and fortifications.
Вступление
Период IX–XI вв. вошел в историю Азербайджана как период феодальной раздробленности. Со
второй половины IX века, воспользовавшись ослаблением Арабского халифата, отдельные феодалы
возглавили борьбу за независимость. На территории Азербайджана в этот период образуются новые
феодальные государства - Ширваншахов (правя-

щие династии Мазъядидов (861–1027 гг.) и Кесранидов (1027–1382 гг.)), Саджидов (879–930 гг.), Саларидов (941–первая половина XI в.), Шеддадидов
Аррана (971–1086 гг.), Раввадидов (879–1054 гг.).
Возникновение этих государств означало не только
возрождение государственности, но и способствовало экономическому, культурному возрождению,
расцвету военного дела. Эти государства вели не
только оборонительные войны с многочисленными
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внешними врагами, но и вели между собой междоусобные войны [1, 311-386].
Военная система государства Ширваншахов
Военная организация государства Ширваншахов имела довольно сложную структуру, опирающуюся на многовековые традиции. Главнокомандующим был непосредственно ширваншах. Во
главе войска стоял «сар-лашкар» (перс.). Вооруженные силы состояли из ширваншахской гвардии
и вооруженного ополчения правителей областей и
крупных феодалов, мобилизуемых в случае войны.
Регулярное войско состояло из конницы и пехоты
(«аскар» – араб), местного ополчения («джунд» или
«наубатийа» - араб.), дворцовой охраны («гуламов»), флота и специальных инженерных частей, в
том числе, отрядов нефтеметателей («нафтандаз» перс.) [19, 149].
Основную часть армии составляли тяжеловооруженные всадники («фарис»), добровольцы
(«мутатавия») и наемники) (местные - «шакарийа»
и из-за пределов Ширвана - «гураба»). Причем подавляющее большинство этих воинов были тюрками.
В состав пограничных войск государства Ширваншахов входили гарнизоны приграничных крепостей и сторожевых замков, а также сменные пешие и конные отряды для охраны рубежей государства и ведения боевых действий в пограничной
зоне. Пограничная система была под непосредственным контролем ширваншахов и постоянно совершеенствовалась.
По сравнению с соседними государствами численность войска государства Ширваншахов была
небольшой, но в случае необходимости она увели-
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чивалось за счет добровольцев и наемников из соседних областей, а также из числа дагестанских
племен.
На марше ширванское войско следовало в
определенном походном порядке, а во время привалов разбивалось на временный лагерь [8, 88-91].
Боевое построение войска Ширваншахов было
достаточно простым: легкие стрелки составляли передовой ряд войска, тяжелая пехота строилась в
центре по полкам, на флангах стояла тяжелая конница. Гвардия Ширваншахов, состоящая из гуламов и дейлемитских пехотинцев, составляла резерв.
Государство Ширваншахов охватывало земли
от Дербента на севере, до рек Араз и Кура. Стратегия государства Ширваншахов носила оборонительный характер. Они стремились избежать войны
различными дипломатическими методами. Если же
война была неизбежна, то ставка делалась на оборону укрепленных крепостей. В решающее сражение Ширваншахи вступали только в выгодных для
себя условиях, т.е. при наличии достаточных сил,
удобной местности и т.д.
В Южном Азербайджане значительно усиливается государство Саджидов. Государство было
основано тюрком Абу-с-Садж Дивдадом.
При правлении Юсифа ибн Абу Саджа в
начале X века это государство значительно расширило свои границы от Ани и Двина на западе до
Каспийского моря на востоке, от Дербента на севере до Зенджана на юге, сделав столицей Ардебиль. Свою независимость государство Саджидов
отстояло в войнах с Арабским халифатом. В 918
году 7 тысячное войско Юсифа нанесло поражение
20 тысячной армии халифата [1, 319].

Боевое построение ширванского войска IX –XI веков (по С.Ахмедову). Впереди стрелки, на флангах конница, в центре пехота, в тылу – ставка командующего
Столицей государства Саджидов был Ардебиль. Арабский автор Аль-Истахри писал: «Самый
большой город в Азербайджане – Ардебиль, в нем
лагерь войск и дворец правителя. Этот город имеет
две трети фарсаха в длину и столько же в ширину,
вокруг него стена и в ней трое ворот» [19, 156].
В 937 году правитель Джибала дейлемит алЛашкари внезапно вторгся в Азербайджан и осадил
Ардебиль. С помощью осадных машин в крепостных стенах были пробиты бреши и войска ал-Лашкари ворвались в город. Однако с наступлением
темноты ал-Лашкари отдал приказ своим воинам
покинуть город. Воспользовавшись этим, ардебильцы за ночь заделали все бреши в стенах и договорились с командующим саджидскими войсками

Дайсамом ибн Ибрагимом о совместных боевых
действиях, а также о времени совместного выступления. Войска ардебильцев численностью около 10
тысяч человек выстроились в боевом порядке перед
городом, вступили в бой и в решающий момент
дейлемиты ал-Лашкари были внезапно атакованы с
тыла войсками Дайсама. В результате этого тактического маневра ал-Лашкари был разбит наголову.
Таким образом, исход сражения был предопределен правильной оценкой обстановки, отсутствием у противника тылового охранения, успешными атакующими действиями с фронта и тыла [19,
157].
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Схема боя у Ардебиля в 937 году (по С.Мамедову)
Другим сильным азербайджанским государством этой эпохи является государство Саларидов.
Правители этой династии происходили из области
Дейлем (ныне – Гилян). Саларид Марзубан ибн Мухаммед в 942 году разбил последнего правителя Саджидов Дейсама и занял Тебриз и Ардебиль, подчинив своему влиянию всех прежних вассалов Саджидов.
Основу войска Саларидов составляла дейлемитская пехота, родоплеменная сплоченность и хорошая организация которой приносили победы.
Дейлемитский пехотинец имел на вооружении копье и длинные пики, меч и маленький кинжал, привязанный к левой руке, а также щиты различных
форм. Базовой основой для сплоченности и крепкой
воинской дисциплины в саларидской армии являлась наличие сильных родоплеменных связей. В
войсках Саларидов также была наемная конница из
су'луков и курдов, а также отряды нефтеметателей.
Боевой порядок войска Саларидов состоял из
двух эшелонов. Первый эшелон состоял из сомкнутого строя пеших копейщиков. Отряды нефтеметателей, а также стрелки с луками и копьями находились в глубине расположения первого эшелона.
Второй эшелон состоял из конницы, выстраивавшейся позади пехоты. Если противнику удавалось
прорвать боевые порядки саларидских войск, то
они не обращались в бегство, а собирались у заранее подготовленного шатра у поля боя, где организовывалось дальнейшее ведение боя.

В 981 году государство Саларидов было сменено новым азербайджанским государством Раввадидов. Абульхиджа из рода Раввадидов объявил
своей столицей город Тебриз.
В 70-х годах X века в Арране утверждается династия Шеддадидов, основателем которой был Мухаммед ибн Шеддад. Территория этого государства, столицей которого была Гянджа, охватывала
в основном земли, расположенные между реками
Кура и Араз. При правлении Абуль Гасан Али Лашкери I (971-978) Шеддадиды превратились в значительную военно-политическую силу в регионе.
В период правления Фазлун ибн Мухаммеда
(978-1031), Абуль Гасана Али Лашкари II (10341043), Абуль Асвар Шавира (1048-1067), Фазлуна II
(1067-1073) Шеддадиды вели достаточно успешные войны против войск византийских императоров, грузинских, абхазских царей, Хазарского каганата, аланами и другими противниками. Фактически, государство Шеддадидов прикрывало северозападное, западное и юго-западное направления рубежей Азербайджана. В этот же период наблюдается шеддадидско-ширванское военно-политическое соперничество. Столица государства город
Гянджа при правлении Абуль Асвар Шавира была
сильно укреплена фортификационными сооружениями – мощными крепостными стенами, валами,
рвами и т.д [19, 165-167].

Боевое построение войска Саджидов (по С.Ахмедову).
В центре пехота, на флангах конница, в тылу ставка командующего
Военная организация Шеддадидов и Раввадидов основывалась на десятичной системе. Главнокомандующий назывался «сэпахсалар». Ему подчинялись войска областей во главе с «сэпахдаром» (у
Шеддадидов) или «сэпахбаду» (у Раввадидов), а
также гарнизоны крепостей во главе с начальниками («кутвал»). Войско состояло из пехоты и конницы, в том числе и тяжеловооруженной, а также

отрядов добровольцев [19, 159]. Во главе сотни
стоял «сарханг», тысячи – «салар».
Стратегия азербайджанских государств Саджидов, Саларидов, Шеддадидов, Раввавидов носила наступательный характер, направленный на
захват новых земель [19, 167].
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Боевое построение войска Саларидов (по С.Ахмедову).
Впереди пехота, за ней – стрелки, сзади – конница, в тылу – ставка командующего
Одной из характерных особенностей эпохи является профессионализация военных организаций
феодальных государств, в особенности, возрастание роли конницы как маневренной силы.
В IX-XII вв. в средневековом Азербайджане
существовал также институт «гуламов», ставший
важной частью военной системы мусульманских
государств Ближнего и Среднего Востока [23].
Гуламы – высокопрофессиональные наемные воины, вывезенные еще в детстве из немусульманских стран и прошедшие специальную военную
подготовку. Они были хорошо вооружены, а самое
главное, отличались преданностью своему правителю. Особенно высоко ценились отряды гуламов,
составленные из тюрок. Наиболее талантливые и
профессионально подготовленные гуламы становились полководцами и даже приходили к власти.
Так, во главе государства Саджидов стояла династия гуламов [19, 148]. Подобная картина наблюдалась и в Аббасидском халифате [23].
В этот период существовал еще один военный
институт – су,луков (араб.) – наемных отрядов из
разорившихся мелких и средних феодалов. Эти отряды во главе со своими феодалами служили в качестве наемников у местных правителей, а при случае занимались и разбоем.
При определенных различиях военные организации феодальных государств IX – XI веков имели
много общего, в первую очередь, в войсковом
управлении. Высший орган управления именовался
«диван ал-джайш» (араб.). Глава этого органа
«сахиб ал-джайш» отвечал за набор воинов, составление и хранение реестра войскового дивана, выплату жалованья, контроль и распределение «икта»
(земли, выдаваемые за службу), дислокацию войск
в государстве. Впоследствии в составе «диван алджайша» появляется «диван-ал-ард», во главе которого стоял «арид ал-джайш», отвечающий за набор
воинов и выдачу жалованья, проведение смотров
войск в мирное и военное время, в ходе которого
проверялось состояние вооружения, боевая подготовка воинов и т.п. «Сахибу ал-джайшу» подчинялись также начальники крепостей и городской полиции [19, 148]. Военная организация этих государств
использовала
десятичную
систему,
принятую в войсках Халифата.
Вооружение воинов азербайджанских государств IX – XI веков в целом было схожим. Так,
оборонительное вооружение было представлено
кольчугой (типа «зирех», «дер»), ватно-войлочными доспехами («газ-аганд»), шлемом («мисри»,

«тулга»), щитом («калкан»). Наступательное вооружение было представлено копьем («низе») или пикой («сюнгу»), мечом («тиг», «самсам»), кинжалом,
булавой («амуд», «топпуз»), луком и стрелами [19,
76].
В этот период наблюдается широкое применение огневых средств, прежде всего, нефти и ее компонентов [13, 48]. В качестве зажигательных снарядов использовались стрелы и копья, обмотанные
паклей с серой, асфальтом и смолой, и запускаемые
в сторону противника при помощи баллист. Применялись также сосуды с нефтью, бросаемые либо
вручную, либо с помощью баллист.
Отряды нефтеметателей («нафтандазов») использовали в качестве зажигательных снарядов
также небольшие по размеру, но чрезвычайно прочные огнеупорные сфероконические сосуды «карура» (араб.). Наполненные зажигательной смесью,
«карура» с помощью фитиля поджигали и метали
либо как ручную гранату, либо с помощью аркбаллисты (большого арбалета, вмонтированного на
станине). «Карура» при падении не разбивалась и
не раскалывалась, а подпрыгивала как бильярдный
шар и разбрызгивала горящую смесь. Имелись 17
разновидностей зажигательной смеси для «каруры». Одна из них включала в свой состав также
ртуть. При попадании этой смеси на кожу человек
получал термический и химический ожог. Эти снаряды - «карура» хранились в специальных военных
арсеналах.
Прошедшие специальную подготовку и одетую в специальную защитную одежду нафтандазы,
вместе с саперами и строителями дорог и укреплений составляли военно-инженерные отряды.
Широкое применение огневых средств при
обороне и осаде крепостей в этот период привело к
некоторым нововведениям в военном зодчестве: в
крепостных стенах стали делать особые каналы для
слива зажигательных смесей на головы противника
[19, 149-150].
С конца IX века в военно-политических событиях на западном побережье Прикаспия активное
участие принимали пришельцы с севера, в особенности, русы. Русы — народ (или социальная
группа), давший своё имя и составивший верхушку
средневекового восточноевропейского государства - Руси, известного также как «Древнерусское
государство» или «Киевская Русь» (862/882-1240).
Этническое определение этого народа до сих пор
является предметом острых научных дискуссий.
Имеются несколько теорий о происхождении русов

30
– нормандская, славянская и даже иранская. История русов прослеживается с первой половины IX
века, но точная реконструкция остаётся ненадёжной из-за недостатка и противоречивого характера
источников. Продвигаясь с севера на юг, к середине
X века «русский род», составлявший дружину соплеменников во главе с князем новгородским, объединил под своей властью земли ряда балтийских,
финно-угорских и славянских племён, а также поставил в зависимость от себя бо́льшую часть
остальных восточнославянских племенных союзов
[24].
Богатое каспийское побережье Азербайджана
издавна привлекала взоры иноземных завоевателей. И если обороняться от врага, наступающего по
суше, помогали крепости, нападение с моря никто
не ожидал. Как отмечал арабский автор Мас’уди,
«народы, живущие на побережье этого моря, пришли в смятение, так как в прежние времена не видали, чтоб враг наступал на них с моря и по нему
ходили лишь суда купцов и рыбаков» [14, 76]. В истории морских походов русов на Каспийское море
и на Южный Кавказ выделяются два этапа: первый
– до середины X в. – походы предпринимались с целью торговли и лишь иногда носили характер военных походов; второй - с середины X в. - русы стремятся обосноваться в западных прикаспийских областях.
Восточные норманны - «варяги» проплывали
по маршруту Балтийское море – Рижский залив –
Волга, проникая затем в Черное и Каспийское моря.
В средневековых скандинавских трактатах и картах
XII-XIV вв. содержатся немало сведений о Каспийском (Гирканском) море и Ширване [11, 71].
Сохранившаяся до наших дней информация о
кораблях русов, именовавшихся термином «струг»,
Крайне скудна. В IX-XIII вв. они делились на два
типа. Первый тип использовался на северном течении р. Волга (Итиль) и представлял собой парусногребное судно длиной 40 м. и шириной 6 м. Этот
тип корабля отличался наличием головы дракона на
носу и назывался в скандинавских странах «дракар». В нападениях на южное побережье Волги и
Азербайджан данный тип судов не принимал участие. Для набегов на Южное побережье Волги и на
каспийское побережье использовался в основном
второй тип кораблей – «шнека» (в русских источниках, в скандинавских источниках – «шнекер»)
[17, 76, 85; 22, 37]. «Шнека» представляла собой парусно-гребное судно длиной 20-24 м., шириной 4,25,1 м. Корпус корабля набирался из досок «внакрой», рулевое весло устанавливалось в корме с
правого борта. Корабль имел прямой парус и весла.
Для защиты гребцов по бортам навешивались
щиты. Корабль с балластом в 1 тонну имел осадку
1 м. и брал на борт до 100 человек. При плавании
русы старались всегда держаться ближе к берегам
[18, 99].
Внешний облик русов, нападавших на Азербайджан, отличался крупным телосложением, светлыми или светло-красными лицами и татуировками, усы и борода были тюркской моды. Их вооружение отличалось разнообразием и состояло из
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кольчуги, шлема, копья, щита, булавы, меча, кинжала, а иногда секача, обязательно, топора. Отличавшиеся отважностью и стремительностью в
атаке, они обычно сражались пешими, сплоченными рядами. Их численность колебалась в пределах 1,5- 5 тысяч воинов [7, 30-31].
Один из первых крупных походов русов вдоль
западного побережья Каспия состоялся в 880 году
и носил разведывательный характер. Тогда они
напали на расположенный в Астрабадском заливе
близ южного берега Каспия на остров Абескун. Однако в борьбе с Хасаном ибн Зейдом они потерпели
поражение. В 909 году приплыв сюда на 16 судах,
они повторили свой набег на Абескун. В ночном
бою у местечка Макале войска государства Саджидов разгромили отряд русов. В этом же году войска
государства Ширваншахов двинулись на север,
напав на области Шандан, Сарир и Хазарский каганат.
При очередном набеге, состоявшимся в следующем, 910 году, новый морской отряд русов двигаясь вдоль западного побережья Каспия, напал и захватил острова Сара и Пянджхазараб. Организовав
на острове Сара временный лагерь, русы напали на
городок Чешмеруд на юге Каспия. Попытка русов
продвинутся вглубь территории была пресечена. В
ночном бою правитель области Гилян разбил отряд
русов. Его остатки, сняв лагерь с острова Сара,
начали отходить к Волге, но были окружены кораблями ширваншаха Али ибн Хайсама и морской бой
закончился полным разгромом русов. Это доказывает, что ширваншахи уже в этот период имели на
Каспии свой флот [11, 68, 107].
Наиболее крупный поход русов в Азербайджан
в этот период состоялся в 913-914 гг. Их флот состоял из сотен судов, на каждом из которых было
по 100 человек. Русами был устроен грабеж населенных пунктов прибрежных областей Гиляна,
Дейлема, Табаристана, Гиркана. Они высадились
на островах Апшеронского побережья и им
навстречу на барках и мелких торговых судах выступил с войском ширваншах Али ибн Хайсам. Однако русам, суда которых были более высокого качества, удалось разбить флот ширванцев, при этом
тысячи из них были убиты и потоплены. Поражение лишило авторитета ширваншаха Али ибн Хайсама и он был свергнут с трона. К власти пришел
ширваншах Абу Тахир.
Захватив богатую добычу на Апшероне, русы
вернулись в Хазарию, в устье Волги и на Северный
Кавказ, где они подверглись нападению местных
мусульман. Хотя хазары не имели своих судов, тем
не менее им удалось выманить русов на сушу и после трехдневных боев нанести им тяжелое поражение. Лишь незначительная часть русов смогла вернуться на родину [9, 62-63].
В 915 году правитель Саджидов Юсиф ибн
Абу Садж помог ширваншаху укрепить оборонительные сооружения в районе Дербентского прохода. В 938 году флот русов напал на Баку, но захватить город не смог и их потери оказались
настолько большими, что они вскоре отступили на
Волгу.
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Следующим наиболее крупным из всех морских походов русов на Каспий был поход 943-944
гг., описанный многими арабскими авторами, а
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также великим азербайджанским поэтом Низами
Гянджеви в «Искандернамэ».

Первая битва у Барды в 943 году
(по С.Мамедову)
Доплывшие по морю до устья Куры, русы затем поднялись на своих судах вверх по реке до деревни Мубареки близ Барды, где устроили стоянку
своему флоту. 24 августа 944 г. они начали осаду
Барды. В результате штурма значительно превосходящие по численности дружины русов овладели
этим городом. Следует отметить тот немаловажный
фактор, что в отличие от предыдущих походов, носящих явно разбойничий характер, этот поход русов преследовал цель создания на Южном Кавказе,
на берегах Куры с центром в Барде, аналога созданного им на Тамани, у дельты Кубани с центром в
Тмутаракани, политического образования [11, 70].

Однако русам так и не удалось закрепиться в
Барде. После нескольких кровопролитных сражений с войсками Марзубана ибн Мухаммеда из династии Саларидов, в ходе которых русы понесли тяжелые потери в живой силе, а также начавшегося в
их лагере эпидемии, небольшой отряд русов 12 августа 945 г. в спешке покинули Барду и окончательно были разбиты войсками Хазарского хагана.
Следующую попытку проникнуть в Барду
русы предприняли в 987 г., когда они на 17 судах
вновь появились возле устья Куры. Однако из-за
упорного сопротивления, оказанного ширванским
войском, они здесь надолго не задержались [19,
163-164].

Вторая битва у Барды в 943 году
(по С.Мамедову)
Спустя несколько десятилетий, предприняв в
1030 г. поход на 38 судах на Ширван, русы вновь
оказались на Каспии. Ширваншах Манучехр I
(1027-1034) с войском встретил их около Баку. Однако ширванские войска потерпели тяжелое поражение, а русы поднялись по Куре и достигли
Аракса. Тем временем правитель Гянджи Шеддадид Абульфатом Муса ибн Фадл, наняв русов, использовал их для подавления восстания в Бейлагане. После этого русы покинули территорию
Арана и ушли в Византию, а затем вернулись на родину [20, 54].

В 1031 году русы вновь появились близ Баку,
но на этот раз были разбиты правителем Арана
Абульфатом Муса ибн Фадлом, причем их большая
часть была уничтожена. В 1032 г. состоялся поход
обьединенных сил савиров, аланов и русов на Ширван. На обратном пути они были разгромлены дербентским эмиром Мансуром. Спасся лишь небольшой отряд аланов [19, 164]. Подобное случилось и
в 1039 году. Грабительские походы русов продолжались и в 80-90-е годы XI века [11, 110].
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Для защиты побережья и торгового мореходства государство Ширваншахов ускоренно создавало крепости на побережье, а также военный флот.
С X века значительно возрастает роль Баку,
особенно после перенесения сюда столицы государства Ширваншахов в результате Шемахинского
землетрясения 1192 г.. Арабские авторы Х века Мукаддаси и ал-Масуди писали, о том, что Баку на
Каспии являлся единственной гаванью и здесь сосредотачивались источники белой нефти [15, 70].
В целом, в XI - XII вв. и позже мировая торговля, связывающая Азербайджан с Индией и Китаем, осуществлялась по сухопутной южной магистрали через Центральную Азию и Иран, южные
области Азербайджана и по северной дороге, вдоль
каспийского побережья мимо Дербентского прохода в страну хазар и дальше [7, 27].
После 1192 года, по свидетельству великого
азербайджанского поэта XII века Хагани Баку превращается в крупный порт и центр международной
транзитной торговли на Каспийском море. Именно
этот фактор привел к тому, что ширваншахи стали
создавать здесь свой флот и военно-морскую базу.
В начале XIII в. ширваншах Манучехр III
(1120-1160), избавившись вооруженным путем от
вассальной зависимости сельджуков, значительно
укрепил обороноспособность страны на морском
направлении. Вдоль всего морского побережья
были сооружены сигнальные башни, сам город
Баку окружен крепостной стеной с мощными башнями, рвом и валом. Численность военного флота
достигла нескольких десятков военных судов. Для
флота в Бакинской бухте ширваншахом Фарибурзом III (1225-1243) была сооружена постоянная военно-морская база, что дало возможность флоту
проводить самостоятельные боевые операции [11,
78].
Оборонительная система государства Ширваншахов
Построенная на высоком холме крепость Баку
внутри имела цидатель башенного типа высотой
примерно до 20 м., а в плане была четырехугольной
формы. Кроме этой крепости в первой половине XII
в. была построена и вторая крепость, охватившая
город кольцом. На Апшеронском полуострове, в
основном, на его северо-восточном побережье, в
окрестных селениях города Баку были расположены отдельные замки феодальных правителей.
Благодаря такой системе Апшерон в целом представлял собой как бы одну большую крепость с
многочисленными отдельно стоящими замками
связанными как между собой и с центром этой системы – крепостью Баку. Связь между различными
укреплениями осуществлялась посредством подземных ходов [19, 181-182].
Особое место в системе военно-фортификационных сооружений Баку занимала оборонительносигнальная башня Гыз галасы, построенная на прибрежней к морю скале приблизительно в Х веке (по
некоторым данным гораздо раньше – в V-VI вв.) [2,
66]. Высота башни, в которой было 8 этажей, достигала 28 м., а толщина стен – 4-5 м. [6, 16]. Сигналь-
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ные функции в этот период выполняла также и Девичья башня в Баку. Расположенная на морском побережье, она служила удобным наблюдательносигнальным пунктом, позволившим контролировать большую территорию, как с суши, так и с моря
[19, 183].
С целью обезопасить побережье от нападений
с моря Ширваншахи особое внимание уделяли сооружению военно-фортификационных укреплений
в Баку. Учитывая тот фактор, что Дербент, как пограничный город неоднократно становился ареной
боев, как с внешними, так и с внутренними врагами,
и размещать в таком месте военный порт с его арсеналом и верфями было очень рискованно, было
принято решение разместить основные силы флота
на мысе Баилов, создав систему укреплений Сабаил
(Баил гасри) и сигнальных башен вдоль Апшеронского побережья и на прилегающих островах [11,
79].
Следует отметить тот факт, что Баил гасри к
XVII в. из-за поднятия уровня Каспийского моря,
затонул. Однако в 30 - 60-х годах XX в. понижение
уровня Каспия привело к тому, что результаты археологических работ позволили пролить свет на
этот уникальный памятник военного зодчества
средневекового Азербайджана.
В юго-западной части Бакинской бухты располагался каменный остров, вытянутый с юга на север
и отделенный от Баиловского мыса проливом шириной 150-200 м. На поверхности острова было выстроено укрепление, стены которого повторяли абрис берегов острова. Укрепление имело сильно вытянутый план с длиной сторон 180х40 м. В
центральной части был зафиксирован район выхода
газовых пузырьков [11, 80].
Укрепление состояло из наружных стен, внутренних сооружений и башни-донжона. Наружные
стены имели толщину 1,2-1,8 м. и были сложены из
тесаного апшеронского известняка с использованием известкового раствора. Внешняя и внутренняя
облицовка стен состояла из тщательно обработанных и подогнанных друг к другу каменных плит
длиной 3 м. и высотой 0,5 м. Стена в угловых местах была укреплена обожженными кирпичами со
сторонами 22х21х5 см. и железными штырями, острые концы которых закреплялись в кладке между
камнями и были залиты раствором извести. Места
преломления стен были укреплены 15-ю круглыми
и полукруглыми башнями. Две южные угловые и
северо-западная угловая башня были круглыми и
полыми, остальные полукруглые и монолитные.
Диаметр угловых башен составлял 9 м., толщина
стен – около 2 м., а диаметр полукруглых -3,5 м.
Среднее расстояние между башнями составляла 1820 м. Воротные проемы шириной в 1,6 м. имелись в
середине южной стены и на северо-западной стене.
Круглые башни имели внутренние двери, а в нескольких башнях сохранились ступеньки, идущие
вверх [11, 80]. С внешней стороны крепостная стена
с башнями была покрыта лентой из каменных плит
с высеченными рисунками и надписями (почерк
«насх»). До наших дней сохранились фрагменты
636 плит с упоминанием различных имен, титулов,
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городов, выражений, а также изображений живых
существ – льва, быка, верблюда, лошади и пр., относящихся к началу XIII в. Изображения живых существ было необычно для памятников мусульманского Востока, но характерно для Азербайджана.
Аналогичные рисунки имелись также на стенах
Дербента, крепости Гюлистан [11, 80]. В XII –
начале XIII века крепостная стена города имела ответвление в сторону моря и соединялась с Баил
гасри. Ограниченная стеной часть моря была защищена от внезапного нападения. Корабли могли выходить в море через створ между Баил гасри и Баиловским мысом шириной в 150 м. Створ между
Баил гасри и укреплением на Баиловском мысу был
закрыт цепью. Наличие камней с ушками свидетельствует о том, что корабли, приходившие в Баку
подходили к Баил гасри, где привязывались к этим
ушкам. Наличие выхода газа в этом месте позволяют предположить, что башня-донжон использовалась как маяк.
Таким образом, огни на Гыз галасы и донжонах по обеим сторонам Баиловского створа указывали кораблям вход в порт. На небольшом острове
Нарген (Беюк-Зыря) в XII – XIV вв. имелись три
башни-донжона подобно Мардакянской круглой
или Нардаранской башням, выступавшим и в роли
маяка, и сигнально-наблюдательных вышек.
Можно предположить, что на мысу Шихов и на
мысу Султан также имелись подобные башни [11,
81].
Все это позволяет проследить за маршрутами
кораблей, подплывавших к Баку с севера в конце
XII – XIV вв. Пройдя вдоль берега от огня на м.Говсан до огня на м.Султан, корабль проходил в створ
между м.Султан и о.Нарген, пресекал бухту и подходил к Баил гасри (укрепление Сабаил) для проверки. Получив соответствующее разрешение, корабль подходил к причалам города Баку. Корабль,
подплывающий к Баку с юга двигался вдоль берега
от огня м.Пута до огня м. Шихов, затем проходил в
створ между м.Шихов и о.Нарген, проверялся у
Баил гасри, после чего проходил в створ между
м.Баилов и Баил гасри и причаливал у города Баку
[11, 82].
Таким образом, крепостные сооружения города Баку, башня Гыз галасы и Сабаиловский военно-морской замок, построенные еще в домонгольский период, составляли единый комплекс обороны города. Состояние военного дела в
Азербайджане в X – начале XIII вв. нашли свое отражение в произведениях Низами «Искендернаме»
и «Хосров и Ширин».
Флот государства Ширваншахов
Важной составной частью вооруженных сил
государства Ширваншахов был флот, состоящий из
нескольких десятков судов, который в X-XII вв.
принимал активное участие в отражении нападений
на страну с моря. Особенно усиливается азербайджанский флот в XII в. при ширваншахе Ахситане
I (1160-1196). Первые сведения о военных кораблях
государства Ширваншахов, которые с переменным
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успехом отражали набеги русов, относятся к 909
году. Внешний облик военных кораблей ширваншахов на Каспии эпохи средневековья представляли собой суда с вытянутым носом, приподнятой
кормой, двумя мачтами с наклонными реями и косыми (треугольными) парусами, причем некоторые
из них могли поднимать до 30 т. груза. По внешнему виду они напоминали галеру, но имели размеры тартанов. Тартана представляла собой судно
длиной 30-35 м., шириной 6 м., с 15-20 парами весел, фок- и грот-мачтой с косыми парусами. Корпус
этого парусно-гребного судна типа «шебека) изготавливался из акации или тикового дерева, обшивка
имела запас прочности за счет шпангоутов и уплотненного троса в пазах между досками обшивки.
Вместо гвоздей использовались шипы из дерева,
так как у мусульман существовало поверье, что на
дне моря имеется супермагнит, вытягивающий металлические детали из корпуса. Корма обильно
украшалась резьбой и представляла собой «визитную карточку» корабля [11, 80-81].
Носовое украшение у шебеке напоминало в основном голову быка. Именно это изображение
наиболее часто встречается на сооружениях Ширвана XII-XIII вв. На шебеках Ширвана имелся руль,
румпель и якорь. Из всех каспийских типов кораблей только на судне типа «рыба» имелось рулевое
колесо.
В качестве военно-транспортных судов (араб. «маркаб») использовались корабли «багала» (араб.
– «мул») – парусное судно с двумя мачтами и косыми парусами. Тиковый корпус обшивался досками вгладь, а элементы набора корпуса и обшивки
скреплялись растительными тросами. Подводная
часть багала, также, как и шебеки, покрывалась специальной смесью растительного жира и извести.
Багала имела сплошную палубу без надстроек, скошенной форштевень с коротким бушпритом. Размер багалы достигал в длину – до 30 м., ширину- до
5 м. Экипаж состоял (в зависимости от размера корабля) до 25 чел. [10, 22].
Помимо боевых и вспомогательных судов в
ходе боевых действий применялись и брандеры –
специальные зажигательные суда – «харака» (араб.)
[12, 160].
В целом же морская терминология флота Ширваншахов создавалась на арабской основе. В летописи Ахмеда ибн Маджида «Книга пользования об
основах и правилах морской науки», явившейся
своеобразной арабской морской энциклопедией,
даются подробные сведения о морских терминах,
использовавшиеся на Средиземноморье, Черном,
Каспийском, Красном морях, в Персидском заливе
и Индийском океане. Так, мачты корабля обозначались терминами «дакал» (фок-мачта), «сарин»
(грот-мачта), «баландж», «малих» (каюты), «анджур», «мирса» (якоря), «сакала» (сходни), «батнал-маркаб» (трюм), «кил», «кунб», «шира» (паруса). На кораблях использовались такие навигационные приборы как водяные часы, аструлаб (астролябия), «дом иглы» (компас), «бурд» (лот) и др.
Также использовалась лоция («рахманадж»).
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Весь личный состав корабля назывался маллах
или бахри («мореплаватели») и делился на высший,
средний и низший. Высший состав состоял из капитана (на крупных боевых кораблях – «амир», на
мелких – «раис», на вспомогательных судах –
«иштийам») и лоцмана («руббан»). Средний состав
состоял из рулевого («суккангир»), боцмана («тандил»), корабельного плотника («пола»), дозорного
(«пянджари», «диббон»). Матросы обозначались
терминами «нути», «навват», стрелки-нефтеметатели – «наффат» [12, 166-173].
В состав военно-морских сил Ширваншахов
входили также правитель порта («шахбендер»
араб.), портовый мастер («сарханг» араб.), обслуживающий персонал маяков (маяк – «манар» араб.),
арсенала и верфи («дар ас-синаа» - араб.) [11, 85]. В
целом флот Ширваншахов в этот период составлял
несколько десятков кораблей.
В конце XII в. военно-политическая обстановка на Ширване значительно обострилась. В 1175
г. с севера на государство Ширваншахов внезапно
напали кыпчаки – кочевники тюркского происхождения, занимавшие обширное пространство от Северного Кавказа до южнорусских степей. Преодолевая сопротивление ширванских войск, кыпчаки
захватили города Дербент и Шабран и устремились
на юг, вглубь страны. Это вынудило сосредоточить
силы военного флота Ширвана в хорошо укрепленной и защищенной Бакинской бухте.
Между тем, еще в 1173 г. ширваншах Ахситан
I (1160-1196) помог грузинскому царю Георгию III
подавить крупное восстание местных феодалов и в
знак благодарности грузинский царь послал свои
войска на помошь ширваншаху. Объединенные
ширвано-грузинские войска остановили движение
кыпчаков и стали вытеснять их к северу. Нанеся
кыпчакам поражение и освободив города Шабран и
Дербент ширвано-грузинские войска отбросили их
за пределы Ширвана. После празднования победы
грузинское войско покинуло пределы Азербайджана.
Одновременно к ширванскому побережью
Каспия устремилась флотилия русов, состоящая из
более семи десятков судов. Русы устроили временный лагерь на острове Сара (Руинас), у устья реки
Кура. Войдя в устье, корабли русов двинулись против течения вверх по Куре к центральным областям
Ширвана. Однако, их флотилия, достигшая местечка Лемберан, внезапно была атакована у острова Сара военным флотом Ширвана.
В этом бою полной мере проявился полководческий талант ширваншаха Ахситана I, которого
Хагани называл термином «адмирал» («амир албахр» - араб.) или в буквальном переводе - «начальник (глава) моря» [11, 84-85]. Он не позволил русам
беспрепятственно уйти и послал соответствующее
указание командованию флота организовать засаду
и уничтожить временный лагерь русов у о. Сара.
Внезапность атаки, наличие технического превосходства - средств дальнего боя и применение зажигательных средств, сосредоточенный удар флота по
разрозненным кораблям противника принесли
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ширванскому флоту невиданную до сих пор победу. Разгром оказался полным – 73 судов русов
были сожжены ширванцами. Лишь два корабля русов смогли уйти от преследования. После этого боя
морские походы русов на Ширван прекратились
[11, 65-66, 100-101].
Военно-политическое значение этой победы
оказалось велико. В специальной оде, посвященной
этому знаменательному событию и Ахситану I, великий азербайджанский поэт Хагани Ширвани писал:
«Твоя победа над войсками печенегов (русов)
стало эрой для тех,
Кто возвышен подобно небесам
Одна из твоих стрел подобно пророку Хидру
Вдребезги разбила 73 корабля налетчиков»
[16, 163].
Касаясь тактики, применяемой в морском бою
в период средневековья, следует отметить, что до
огнестрелкового периода борьба с кораблями противника осуществлялась посредством абордажа,
т.е. высадки десанта с корабля на корабль с последующей схваткой, посредством применения обычных метательных средств (лук со стрелами, праща
с камнями, копья), метательным машин (катапульты и баллисты), а также различных зажигательных средств, в частности, посредством применяемых в Византии сифонов с зажигательной смесью, именуемой «греческим огнем» [3, 68; 21, 67].
Однако в морском бою 1175 года уничтожение
семи десятков кораблей русов этими средствами
было практически невозможно. На кораблях Ширвана применялись зажигательные копья, обмотанные паклей и смоченные зажигательной смесью и
снаряды «гарура ан-нафт» (сосуд с нефтью). Зажигательные копья длиной до двух метров метались
посредством баллиста типа «чарх» (колесо), имевшего относительно небольшие габариты и обслуживающий персонал из 2-4 человек. Причем обслуживающий персонал («зарракин» или «заввакат»)
нефтеметательных баллист носил специальную
противопожарную одежду «либас ан-наффатин».
Средневековые метательные установки, применявшиеся в Азербайджане, относились к типу катапульт и баллист. Однако применявшиеся в Азербайджане «арабский» и «тюркский» тип катапульт
требовали большого количества обслуживающего
персонала. «Манджанаг» (катапульта с противовесом) хотя и имел небольшой обслуживающий персонал, тем не менее отличался огромным весом [5,
88-89]. Для метания снарядов гарура и зажигательных копий на расстояние до 350 метров применялись установленные на кораблях баллисты [5, 8889].
Таким образом, с середины XI века ширванский флот превратился в отдельный род вооруженных сил страны, способный проводить самостоятельные боевые операции с учетом собственных
сил, сил и возможностей противника, природногеографических факторов. В конце XII- начале XIII
вв. основной задачей морского флота Ширваншахов было обеспечение охраны побережья и торго-
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вого мореплавания. Флот создавался на основе морского дела арабов и имел соответствующую морскую терминологию. Учитывая тот фактор, что
Азербайджан всегда рассматривался как форпост
мусульманского мира на границе с христианским
(Грузия, Византия) и кочевым (Северный Кавказ)
мирами, в ее обороне, возможно, принимали участие советники и инструктора из мусульманских
стран Персидского залива и Средиземноморья.
С конца XIII в. и вплоть до XVI в. Баку считался важным портом на Каспии и неслучайно в каталонском атласе 1375 года Каспийское море именуется Бакинским морем, сохранившим свое название и в последующие века [9, 16].
В целом, военная система и общий уровень
развития военного дела в средневековом Азербайджане соответствовал достижениям военного и военно-морского искусства на всем Востоке. В этот
период уровень проведения боевых операций на
суше и на море был настолько высоким, что значительно обогатил боевые традиции и военную историю не только Азербайджана, но и всего Среднего
Востока.
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АНОТАЦІЯ
В статті досліджуються особливості реалізації повноважень Вищої ради правосуддя з формування
суддівського корпусу, підходи до розуміння «дискреції» та її ознак. Автором доведено, що дискреційні
повноваження є оціночним поняттям, питання віднесення тих чи інших повноважень до дискреційних необхідно розглядати в контексті кожного окремого випадку реалізації повноважень державного органу та
виділені передумови, що обумовлюють дискреційний характер повноважень ВРП при формуванні суддівського корпусу.
ABSTRACT
The article examines the features of the implementation of the powers of the High Council of Justice on the
formation of the judiciary, approaches to understanding «discretion» and signs. The author has proved that discretionary powers are an evaluative concept; the issue of assigning certain powers to discretionary ones must be
considered in the context of each individual case of exercising the powers of a state body, and the preconditions
that determine the discretionary nature of the powers of the Parliament of Ukraine in the formation of the judiciary
are highlighted.
Ключові слова: Вища рада правосуддя, дискреція, суддівський корпус, формування.
Keywords: the High Council of Justice, the discretion, the judiciary, the formation.
Постановки проблеми. Механізм формування суддівського корпусу, наділення та припинення повноваженнями суддів, починаючи зі створення незалежної України, зазнавав змін, впроваджувалися різні підходи до формування
суддівського корпусу різної ефективності.
Так, 15 грудня 1992 року в межах діючої на той
час судово-правової реформи набув чинності Закон
України «Про статус суддів», який регулював діяльність судової системи, вимоги, які надають право
особі на зайняття посади судді, порядок добору та
обрання (призначення) суддів, порядок і строки
чергових атестацій професійних суддів.
З метою створення механізмів забезпечення
незалежності суддів у лютому 1994 року було прийнято Закон України «Про кваліфікаційні комісії,
кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України», відповідно до
якого основним призначенням вказаних комісій
було «забезпечення формування суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також визначення рівня професійної підготовленості суддів та розгляд питань їх
дисциплінарної відповідальності» (стаття 1).
Конституційним договором, підписаним між
Президентом України й Верховною Радою України
18 травня 1995 року, був змінений порядок призна-

чення суддів на посади, який ставав більш регламентованим та формалізованим, зокрема, голови Верховного Суду України та Вищого арбітражного
суду України й судді цих судів призначалися Верховною Радою за поданням Президента України,
усі інші судді призначалися Президентом за поданням Міністерства юстиції, погодженим, відповідно,
із Верховним Судом України або Вищим арбітражним судом України, але повноваження кваліфікаційних комісій не зазнали змін.
Значним кроком до створення сучасної судової
системи, забезпечення незалежного функціонування судової влади в Україні стало створення з
прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України конституційного органу Вищої ради юстиції
(далі – ВРЮ), до відання якої згідно статті 131 Конституції України, зокрема, унесення подання про
призначення суддів на посади або про звільнення їх
із посад.
Згодом після внесення змін до Конституції Законом № 1401-VIII від 02.06.2016 року та прийняття Закону № 1798-VIII від 21.12.2016 року ВРЮ
замінила Вища рада правосуддя (далі – ВРП) з певним чином модернізованими повноваженням.
Надзвичайно громіздкий, надмірно ускладнений та економічно не доцільний як з теоретичного,
так і практичного погляду механізм призначення
особи на посаду судді був змінений, але з практичної точки зору чинний механізм не усунув повністю
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проблеми щодо зловживань при доборі та призначенні суддів, прозорості й справедливості в реалізації суддями професійної кар’єри [1, с.60].
Аналіз останніх джерел та публікацій. Підґрунтя дослідження склали праці, присвячені дослідженню міжнародно-правових стандартів судоустрою та судочинства, питанням порядку формування суддівського корпусу, таких учених і
практиків, як О.Б. Абросимова, С.В. Боботов, В.Д.
Бринцев, О.В. Гончаренко, О.С. Захарова, О.В. Карпушова, С.В. Ківалов, М.І. Клеандров, В.М. Колесниченко, В.В. Кривенко, М.М. Кухта, В.М. Лебєдєв, І.Є. Марочкін, Ю.М. Михєєнко, Л.М. Москвич,
С.В. Прилуцький, Р.В. Романюк, О.В. Саленко, І.Л.
Самсін, М.П. Селиванов, Л.В. Скомороха, Н.С.
Слободяник, В.С. Стефанюк, В.А. Туманов, В.І.
Шишкін та ін.; В.С. Єгоровою здійснено порівняльний аналіз досвіду формування суддівського корпусу України і зарубіжних країн.
Актуальним питанням діяльності органів, що
забезпечують формування суддівського корпусу,
безпосередньо приділяв увагу І.Є. Марочкін, зарубіжний досвід судового управління та можливості
його використання при реформуванні судової системи України вивчався С.Ю. Обрусною. Питання
правового статусу Вищої ради юстиції досліджувалися О.В. Гончаренком, І.В. Назаровим, С.О. Халюком, особливості її формування - В.М. Колесниченком, ґрунтовний аналіз статусу Вищої ради юстиції
як органу контрольної влади та перетворення її на
Вищу раду правосуддя проведений Д.А. Опаленком.
Питання дискреції повноважень досліджувалися як вітчизняними дослідниками (В.М. Венгером, Ю.М. Грошевим, О.Г. Крижовою, А.С. Макаренко, М.А. Погорецьким, М.Б. Рісним, О.І. Сеньків, М.І. Смоковичем, І.А. Тітком та ін., так і
закордонними, зокрема, необхідно відзначити дослідження Р. Алексі, А.В. Дайсі; О.С. Ігнатьєва, В.В.
Подгруши, І. Рихтера, Г. Шупперта.
Ціль статті – виявити особливості реалізації
повноважень ВРП з формування суддівського корпусу.
Виклад основного матеріалу. Якщо згадати
повноваження ВРЮ, то в своєму Рішенні від 16 жовтня 2001 року №14-рп/2001 Конституційний Суд
України, проаналізувавши положення чинної Конституції України та положення Закону України
«Про Вищу раду юстиції» прийшов до висновку,
що ВРЮ може вносити подання Президенту України тільки про перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років. А за змістом
пункту 1 частини першої статті 131 Конституції України право внесення подань Верховній Раді України про обрання суддів безстроково та призначення
суддів на адміністративні посади в судах загальної
юрисдикції на ВРЮ не поширюється [2].
У справі №1-7/2011 предметом дослідження на
предмет відповідності Конституції України були
повноваження Вищої ради юстиції призначати суддів на адміністративні посади в судах та звільняти
їх з цих посад, чим, на думку суб’єкта конституцій-
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ного подання, розширено її конституційну компетенцію та не передбачене в Конституції України повноваження щодо перегляду та скасування рішень
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про
відмову у рекомендуванні кандидата для обрання
на посаду судді безстроково та притягнення судді
до дисциплінарної відповідальності. КСУ не вбачив
невідповідності Конституції України вказаних положень [3].
Після конституційної реформи 2016 року,
стаття 128 Конституції визначила, що призначення
на посаду судді здійснюється Президентом України
за поданням Вищої ради правосуддя в порядку,
встановленому законом.
З цього приводу слід зазначити, що у пункті 14
Доповіді, присвяченій призначенню суддів (Венеція, 16-17 березня 2007 р.), Венеціанська Комісія
відзначила, що якщо Президент має діяти лише в
межах подання незалежної ради суддів, призначення суддів Президентом країни не видається процедурою, що може створити проблеми [4].
Положення про ВРП відповідають також Рекомендації NR 94(12), в якій підкреслюється, що «орган, який приймає рішення про відбір і кар’єру суддів, повинен бути незалежним від уряду та адміністрації. Для того, щоб гарантувати його
незалежність, мають бути встановленими правила,
що забезпечують, наприклад, обрання членів цього
органу з кола суддів, а також положення, згідно з
яким сам орган вирішує питання своєї процедури»
[5]; статті 9 Загальної (Універсальної) хартії суддів,
ухваленої 17 листопада 1999 року Центральною Радою Міжнародної Асоціації Суддів у Тайпеї (Тайвань), яка передбачає, що обрання судді на посаду
має відповідати об’єктивним та прозорим критеріям і базуватися суто на його професійній кваліфікації. Якщо обрання на посаду не відбувається іншим шляхом згідно з встановленою та глибоко вкоріненою традицією, то таке обрання має
здійснювати незалежний орган, що містить достатню кількість представників судової влади [6].
Стосовно цього в Європейській хартії про закон «Про статус суддів» також зазначено: «відносно будь-якого рішення, пов’язаного з добором,
прийомом на роботу, призначенням, підвищенням
судді на посаді або звільненням з посади, закон про
статус суддів передбачає втручання органу, незалежного від виконавчої й законодавчої влади, у якому
принаймні половина тих, хто є членами даного органу, є суддями, вибраними своїми колегами відповідно до методів, що гарантують найширше представництво судової влади» [7].
В Пекінських тезах стосовно принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA),
прийняті провідними діячами в галузі правосуддя в
LAWASIA, а також суддями з Азії та тихоокеанського регіону в Пекіні в 1995 року та схвалені на засіданні ради LAWASIA в 2001 році, наголошується,
що для досягнення суддями своїх цілей та реалізації
своїх функцій судді повинні обиратися на засадах
компетентності, неупередженості та незалежності

38
(п. 11), недискримінації (п. 13), а спосіб обрання суддів повинен гарантувати обрання найбільш кваліфікованого кандидата на посаду (п. 12) [8].
Принцип суддівської незалежності безпосередньо пов’язують із професійним добором суддів і
Рекомендації Латімер Хаус щодо парламентаризму
та незалежності суддівства в країнах загального
права, прийняті на зустрічі представників парламентської асоціації, асоціації магістратів та суддів,
асоціації адвокатів та освітньої юридичної асоціації
країн загального права 19 липня 1998 року [9], в
яких наголошується, процес призначення повинен
здійснюватися таким чином, щоб гарантувати незалежність та належний інтелектуальний рівень претендентів, обраних для призначення суддів на всіх
рівнях.
В науковій літературі немає уніфікованого визначення поняття «суддівського корпусу», виходячи з етимології слова «корпус» («сукупність осіб
якогось одного фаху, службового становища тощо»
[10, с. 300], треба погодитися з Р.А. Крусян, що під
ним треба розуміти «сукупність осіб, які здійснюють правосуддя та мають однаковий статус» [11,
с.168].
На думку С. Прилуцького, механізм формування суддівського корпусу є безперервним циклом
руху професійного судового складу, який містить у
собі порядок набуття права й відповідний йому порядок припинення судової служби, певний упорядкований процес кадрового забезпечення судової
влади, що включає правові механізми набуття та
припинення суддями повноважень [12, с.560].
Повноваження ВРП щодо формування суддівського корпусу та його зміни регулюються главою
2 «Участь у формуванні суддівського корпусу»
(ст.ст. 36-38), главою 6 «Звільнення судді з посади»
(ст.ст. 55-57), главою 8 «Тимчасове відсторонення
судді від здійснення правосуддя» (ст.ст. 62-69), главою 9 «Переведення суддів» (ст.ст. 70-72) Закону
України «Про Вищу раду правосуддя» [13].
Процедурні питання здійснення вказаних повноважень регулюються главами 10 «Участь у формуванні суддівського корпусу», 15 «Звільнення судді з посади», 16 «Припинення відставки судді», 17
«Звільнення судді з посади за особливих обставин»,
19 «Тимчасове відсторонення судді від здійснення
правосуддя», 21 «Переведення суддів» Регламенту
ВРП.
Згідно частині 2 статті 36 ЗУ «Про Вищу раду
правосуддя» ВРП ухвалює рішення щодо внесення
Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Попередній розгляд рекомендації здійснює доповідач, визначений у порядку автоматизованого
розподілу, та готує висновок, який передає до відповідного структурного підрозділу секретаріату
Ради для формування порядку денного Ради (п.10.2
Регламенту ВРП).
За результатами розгляду рекомендації Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України Рада та висновку доповідача ВРП може також ухвалити рі-
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шення про відмову у внесенні подання Президентові України про призначення на посаду судді, таке
рішення може бути ухвалене відповідно до підстав,
зазначених у пункті дев’ятнадцятому статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Аналогічне положення міститься у частині 4
статті 37 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя».
При цьому Касаційний адміністративний суд у
складі Верховного Суду вказав у своєму Рішенні у
справі П/9901/293/18 від 7 лютого 2018 року, що норма підпункту 1 частини 19 статті 79 Закону №
1402-VІІІ «Про судоустрій і статус суддів» містить
подвійну клаузулу:
1) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи
професійної етики - як окрему підставу для відмови
у внесенні подання Президентові України про призначення судді; та
2) наявність інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової
влади у зв'язку з таким призначенням - як окрему
підставу для відмови у внесенні відповідного подання [14].
У п.10.4 Регламенту ВРП окремо зазначається,
що підстави, зазначені у підпункті 1 частини
дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ВРП визначає, керуючись
власною оцінкою обставин, пов’язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей.
Треба зазначити, що підстави прийняття ВРП
рішення про відмову у внесенні подання Президентові України про призначення на посаду судді значно відрізняються від аналогічного повноваження
ВРЮ, яка могла прийняти таке рішення тільки «у
разі встановлення порушень порядку, які призвели
або могли призвести до неправильних результатів
добору», але, на відміну від ВРП, також могла визначити «дії Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, необхідні для усунення наслідків цих порушень» (частина 4 статті 29 ЗУ «Про Вищу раду
юстиції» в редакції від 04.06.2015 року).
Тобто ВРП виступає «юридичним фільтром» у
процесі призначення суддів на посади, її завдання з’ясувати наявність будь-яких юридичних перешкод для заняття посади судді, а також аспекти морально-етичної поведінки особи, здатність її здійснювати правосуддя. [15, с.32], і несе політичну й
моральну відповідальність перед суспільством за
якісний стан суддівського корпусу, а фактично й за
стан правосуддя в країні.
Велика Палата Верховного Суду зазначила, що
повноваження ВРП стосовно оцінювання обставин,
пов'язаних із кандидатом на посаду судді, та його
особистих якостей є дискреційними та виключною
компетенцією її як уповноваженого органу, постійно діючого у вітчизняній системі судоустрою
(Постанова Великої палати Верховного Суду від 9
квітня 2018 року, справа № 800/546/17
(П/9901/293/18)).
Визначення «дискреційних повноважень» в законодавстві міститься тільки в діючій Методології
проведення антикорупційної експертизи, затвердженій Наказом Міністерства юстиції України від

Sciences of Europe # 54, (2020)
24.04.2017 №1395/5, яка визначає їх як можливість
на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд
одного з декількох варіантів управлінських рішень,
передбачених нормативно-правовим актом, проєктом нормативно-правового акту.
Що стосується доктрини, то можна виділити
два основних підходи до визначення «дискреції».
Щодо першого, то мова йде про ототожнення термінів «дискреція» та «розсуд», при чому основною
правовою категорією виступає саме «розсуд», та
тлумачяться через термін «вибір».
В цьому контексті інтерес представляють поняття та ознаки дискреції, що виділені О.С. Ігнатьєвим. По-перше, дослідник, викоритовуючи терміни «дискреція» та «розсуд» як тотожні та проаналізувавши сутність і зміст розсуду як правової
загальнотеоретичної категорії, тлумачить дискрецію через термін «вибір», який одночасно позначає
стан, процес і результат, відповідно, на його думку,
дискреція - «це вибір уповноваженого публічноправового суб'єкта, обмежений об'єктивними факторами (межами), що полягає в знаходженні і прийнятті оптимального рішення правового питання».
По-друге виділяє сукупність необхідних та достатніх ознак розсуду (дискреції): публічно-правовий
суб'єкт; об'єктивно обмежена правова свобода;
право (правомочність); інтелектуально-вольова діяльність, яка полягає в пошуку і прийняття оптимального рішення правового питання [16, с.7-8].
Інший підхід виходить з розуміння «дискреції»
через поняття «право (повноваження)», «діяльність».
Так, частина авторів право (повноваження) публічно-правового суб'єкта відносять до центральних ознак дискреції, інші лише доповнюють ним
аспект активності, але в будь-якому випадку праву
(повноваженням) кореспондує саме діяльність, яка
як ознака дискреції не завжди називається прямо
(З.М. Лукманова, О.А. Папкова).
Згідно Рекомендацій Комітету Міністрів Ради
Європи № R(80)2 щодо здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень,
прийнятої Комітетом Міністрів 11.03.1980 року на
316-й нараді, дискреційні - це такі повноваження,
які адміністративний орган, приймаючи рішення,
може здійснювати з певною свободою розсуду,
тобто, коли такий орган може обирати з декількох
юридично допустимих рішень те, яке він вважає
кращим за даних обставин.
За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, перші посилання на Рекомендації з'явилися в рішеннях 2010 року, а насьогодні такі рішення набули масового поширення в адміністративно-судовій практиці, але посилання мають
одноманітний характер.
Заслуговує на увагу і позиція М. Смаковича,
що дискреція включає в себе не тільки вольовий
елемент (вільний розсуд), а й інтелектуальний морально-правовий, який визначає використання дискреційних повноважень зі здоровим глуздом, що
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передбачає не стільки логічний порядок дій, скільки розумну сталість правопорядку, мораль, суспільні традиції, загальновизнані принципи і цінності,
включаючи суто внутрішню мотивацію.
Відповідно, на його думку, з якою не можна не
погодитися, з теоретичної точки зору дискреційні
повноваження - це встановлені законами права і
обов'язки владних суб'єктів, які визначають ступінь
самостійності їх реалізації з урахуванням принципу
верховенства права і полягають в застосуванні
ними адміністративного розсуду при здійсненні дій
і прийнятті рішень [17].
Не зважаючи на різноманітність підходів до
розуміння «дискреції», «розсуду», всі дослідники
наголошують на необхідності чітко визначати межі
дискреції, межі дозволеності відходу від визначеного порядку.
Таку ж позицію займає й Європейський суд з
прав людини. Якщо узагальнити, то ЄСПЛ розглядає застосування національного закону в конкретній юридичній ситуації через призму меж дискреційних повноважень державних національних органів, які застосовували закон при вирішенні
юридичного конфлікту, та безпосередньо відповідність вчинених дій з застосування закону в дискреційних межах (наприклад, рішення Баклі (Buckley)
проти Великої Британії від 25 серпня 1996 року, рішення у справі Фадєєва (Fadeyeva) проти Росії від
9 червня 2005 року тощо).
Щодо дискреційних повноважень ВРП, то
остання у межах здійснення власних повноважень
наділена правом надавати загальну правову кваліфікацію судовим рішенням, які були прийняті певним суддею, при цьому обов’язковою умовою є те,
щоб ВРП не надавала оцінку саме процесуальним
діям судді, не перевіряла законність постанови чи
судового рішення, а лише оцінювала дії особи при
здійсненні нею правосуддя у контексті їх відповідності статусу судді та можливих негативних наслідків у вигляді підриву суспільної довіри до суду.
У законодавстві України не конкретизовано,
що саме слід вважати «іншими обставинами», які
можуть негативно вплинути на суспільну довіру до
судової влади у зв'язку з призначенням суддею, як
необхідно тлумачити «доброчесність».
Аналіз рішень ВРП, судової практики Касаційного адміністративного суду, Верховного суду доводить, що висновок про наявність обставин, які
свідчать про недоброчесність судді та можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової
влади у зв'язку з призначенням особи на посаду судді ВРП може зробити з різних підстав, наприклад:
- ігнорування при постановленні постанови
Конституції України та практики ЄСПЛ (рішення
ВРП від 07 листопада 2017 року №3602/0/15-17);
- різкі відмінності у практиці застосування
одних і тих самих положень матеріального закону
протягом нетривалого часу, істотне відхилення від
достатньо чітких і однозначних положень закону,
які не можуть бути пояснені текстом судового рішення і супроводжуються звільненням осіб, які
вчинили адміністративне правопорушення, від най-
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більш суворого стягнення, що їм загрожувало (рішення ВРП від 04 квітня 2019 року № 1044/0/1519);
- факт притягнення до дисциплінарної відповідальності, навіть при наявності висновку дисциплінарного органу ВРП про те, що допущені суддею порушення були неумисними та не містили
ознак істотного дисциплінарного проступку; форма
вини і загалом наявність або відсутність у діях судді складу дисциплінарного проступку не мають
вирішального значення (рішення ВРП від 20 червня
2017 року № 1638/0/15-17; від 07 листопада 2017
року № 3603/0/15-17) тощо.
При цьому як зазначається в Постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 квітня 2020 року
у справі № 9901/238/199 (п.9), оцінка ВРП дій судді
у схожих ситуаціях не обмежується лише об`єктивними критеріями і оцінювання завжди має
суб`єктивний характер. Тому той факт, що ВРП, реалізуючи свою конституційну функцію, неоднаково вирішила питання щодо суддів за ззовні подібних обставин, сам собою не може свідчити про
протиправність, дискримінацію чи свавілля під час
прийняття рішень (аналогічні висновки містить і
п.67 постанови від 04 квітня 2019 року у справі №
800/551/17).
Відповідно до статті 38 ЗУ «Про Вищу раду
правосуддя» рішення Вищої ради правосуддя про
відмову у внесенні Президентові України подання
про призначення судді на посаду може бути оскаржене та скасоване виключно з підстав, визначених
пункту 21 статті 79 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів».
На сьогодні Великою Палатою Верховного
Суду сформована стала позиція, що, вирішуючи
спір про правомірність відмови ВРП внести подання про призначення судді на посаду, суд, надаючи йому юридичну оцінку, має повну юрисдикцію, яка не обмежується лише з`ясуванням наявності визначених ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»
формальних підстав, для скасування такого рішення, а й повинен також ретельно дослідити дотримання ВРП під час прийняття рішення пункту 3
частини 19 статті 79 Закону щодо його вмотивованості. При цьому оцінка Верховним Судом мотивів
та обґрунтованості оскаржуваного рішення ВРП не
є втручанням у її дискреційні повноваження (постанова від 04 квітня 2019 року у справі № 800/551/17
(п.37), постанова від 27 червня 2019 року у справі
№ 800/291/17 (П/9901/100/18) (п.50), постанова від
30 квітня 2020 року у справі № 9901/238/19 (п.8)).
Висновки і пропозиції. Дискреційні повноваження - поняття оціночне, питання віднесення тих
чи інших повноважень до дискреційних необхідно
розглядати в контексті кожного окремого випадку
реалізації повноважень державного органу.
Дискреційний характер повноважень ВРП при
формуванні суддівського корпусу обумовлюється
наступними передумовами:
- можливістю формування власної оцінки
обставин, пов’язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей;
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- пріоритетом внутрішнього переконання
кожного члена ВРП над внутрішнім переконанням
кандидата на посаду судді;
- можливістю неоднозначного тлумачення
понять «доброчесність» і «професійна етика» при
встановлені обставин, які свідчать про недоброчесність судді та можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з призначенням особи на посаду судді.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу концептуальних особливостей місцевого розвитку в Україні задля пошуку
максимально «ідеальної» моделі самоорганізації громади, адже в умовах сучасності це питання є одним із
пріоритетів публічного адміністрування в країні. Вихідним пунктом для визначення концептуальних особливостей місцевого розвитку визначено пошук відповідей на питання: що означає термін «місцевий розвиток», який обсяг взаємовідношень є питаннями місцевого значення, а також яка модель місцевого розвитку забезпечить його ефективність у економічному, соціальному та індивідуалізованому значенні.
Задля вирішення означеного автором виявлено особливості місцевого розвитку як форми регіонального забезпечення державою сталого соціально-економічному розквіту; сформовано перелік необхідних
методологічних особливостей побудови місцевого самоврядування; з’ясовано яким чином має реалізовувати свою адміністративну діяльність публічна адміністрація задля забезпеченням максимальної самоорганізації громади.
Зроблено висновок, що місцевим розвитком є процес досягнення максимального ресурсозбалансованого, економічно вигідного та соціально спрямованого врядування місцевою громадою питань свої організації як самостійної складової централізованої системи керування державними справами.
Окремо відзначено, що місцевий розвиток має бути забезпеченим. Це непорушна аксіома, яка вимагає
від суб’єктів владних повноважень вищого рівня увесь час створювати та підтримувати належні умови для
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розквіту місцевих громад. Зазначене реалізується системним механізмом публічного адміністрування, основне призначення якого полягає в сприянні реалізації права на місцеве самоврядування.
Дієвою визначено модель місцевого розвитку яка поєднує 1) сталість; 2) стратегічну та планову реалізацію; 3) інклюзивність; 4) інноваційність як засадничі ідеї формування системи підтримки територіального розвитку країни.
ABSTRACT
The article devoted to analysis of the conceptual features of local development in Ukraine in order to find the
most "ideal" model of self-organization of society, because in modern conditions this issue is one of the priorities
of public administration in the country. The starting point for defining the conceptual features of local development
was determined to find answers to the question: what does the term “local development” mean, how much of the
relationship is a local issue, and what model of local development will ensure its effectiveness in the economic,
social and individualized sense.
To solve the above, the author identified the features of local development as a form of regional state support
for sustainable socio-economic development; a list of necessary methodological features of building local selfgovernment was formed; it was clarified how the public administration should implement its administrative activities to ensure maximum self-organization of society.
It is concluded that local development is the process of achieving the maximum balanced distribution of
resources, economically beneficial and socially directed management of the local community by the issues of its
organization as an independent component of the centralized system of public affairs management.
Separately, it was noted that local development must be ensured. This is an immutable axiom that requires
subjects of power at the highest level to create and maintain the proper conditions for the flourishing of local
communities at all times. This is implemented by the systemic mechanism of public administration, the main
purpose of which is to facilitate the implementation of the right to local self-government.
The model of local development is defined as effective, which combines 1) sustainability; 2) strategic and
planned implementation; 3) inclusiveness; 4) innovativeness as the fundamental ideas of the formation of a support
system for the country's territorial development.
Ключові слова: добробут громади, місцеве значення, місцеве самоврядування, місцевий розвиток,
публічне адміністрування, самоорганізація, територія.
Keywords: local development, local government, local significance, public administration, self-organization,
social welfare, territory.
Постановка проблеми. Сьогодні актуалізація
питання місцевого розвитку вкрай висока. Обумовлюється це, з поміж іншого, тим, що Україна, виявивши намір бути повноціннім членом ЄС, взяла
на себе низку зобов’язань, реалізація яких передбачає здійснення комплексного адміністративного реформування інституційних аспектів публічного адміністрування в країні на якісно-нових засадах, основною спрямованістю яких є орієнтування на
потреби громади.
Беззаперечним буде твердження, що врядування на основі потреб громади – фундамент покращення життя населення, а тим більше – громади
міської та сільської місцевості, адже проблеми їх
місцевого значення можуть бути унікальними,
тобто такими, що не виникають у інших регіонах.
Тим не менш, більшість питань місцевого значення є однаковими – недостатнє фінансове забезпечення, що спричиняє відсутність інфраструктурних поліпшень; занепад сільськогосподарських
угідь, як наслідок масового виїзду сільського населення у пошуках кращих умов проживання та
здаття у найм своїх земель орендарю, який не ставить за мету опіку питаннями захисту ґрунтованих
покривів від негативного впливу свої діяльності;
низький рівень освітньої, медичної, культурно-просвітницької забезпеченості населення та багато інших.
Уряд за підтримки й залученням міжнародних
експертів і партнерів вже розпочав активну реформаторську діяльність зі зміцнення потенціалу окремих регіонів країни, де сталий розвиток – основна

його концепційна сутність, однак ми переконані,
що не єдина. Окрім того, для реалізації конкретних
цілей потрібен час, і чим швидше стратегічне планування місцевого розвитку буде приведене до
«ідеалу» – ефективність та вплив підходу до реалізації зазначеного буде результативнішим.
Аналіз досліджень та публікацій. Питання
місцевого розвитку не є новою тематикою науководослідних пошуків. Зазначена проблематика, здебільшого, вивчається у рамках економічного аспекту
та аналізується через призму ефективності реалізації проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (наприклад, Ю. Ткаченко дослідив методологію вказаного проекту як передумову сталого розвитку територіальних громад
(2017); П. Куліш – його роль у реформуванні державно-управлінських відносин (2017); а Ю. Петрушенко – на соціально-економічні показники життєдіяльності сільських громад Сумської області
(2012)). Виникає розуміння, що тільки цей проект є
фундаментом реформаторських змін, що, на наш
погляд, не є вірним. Окрім того, беручи до розгляду
підняте питання, слід розуміти, що його потрібно
вивчати комплексно, роблячи акцент на діяльності
публічної адміністрації, що, власне, має його забезпечувати.
Мета та завдання дослідження. Вихідним пунктом для визначення концептуальних особливостей місцевого розвитку є пошук відповідь на питання: що означає термін «місцевий розвиток»,
який обсяг взаємовідношень є питаннями місцевого
значення, а також яка модель місцевого розвитку
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забезпечить його ефективність у економічному, соціальному та індивідуалізованому значенні.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 1) виявити особливості місцевого розвитку
як форми регіонального забезпечення державою
сталого соціально-економічному розквіту; 2) сформувати перелік необхідних методологічних особливостей побудови місцевого самоврядування;
3) з’ясувати яким чином має реалізовувати свою адміністративну діяльність публічна адміністрація задля забезпеченням максимальної самоорганізації
громади.
Матеріали і методи. Дослідження побудовано
на основі використання універсальних (філософських) та спеціально-юридичних методів наукового
пізнання, що в єдності забезпечило досягнення поставлених цілей. Категорії розвитку досліджено на
основі застосування діалектичного методу; вивчення закономірностей – раціонального методу;
цілісність дослідження забезпечив метод системності, а функціональний метод надав можливості вивчити основні сучасні й стратегічні тенденції забезпечення максимальної самоорганізації громади задля вирішення питань місцевого значення.
Виклад основного матеріалу. Найчастіше за
все, місцевістю вважається окремий регіон або ж
порівняно невелика площа певної території, яка має
певні культурні, історичні, виробничі чи специфічні соціально-економічні особливості та наявність
суспільного осередку, представленого громадою,
що має здатність до самоорганізації.
Традиційно вважається, що задля вирішення
питань місцевого значення функціонує місцеве самоврядування як форма урегульованості суспільних відносин, коли територіальна громада сама господарює на своїй місцевості, встановлює локальні
правила та підпорядковується їм.
Його розвиток має передбачати: забезпечення
умов для виникнення локального підприємницького сектору з подальшим його виходом на вищі рівні, аж до міжнародного з максимальним раціональним поєднанням ресурсних можливостей регіону; акумулювання фінансових ресурсів на благо й
потреби громади; досягнення максимальної прозорості та відкритості прийняття управлінських рішень.
Відповідно, концепція місцевого розвитку є
формою регіонального забезпечення державою сталого соціально-економічному розквіту, як усіх адміністративно-територіальних одиниць країни, так
і окремої місцевості за рахунок посилення ролі самоврядної організації вирішення питань місцевого
значення.
Цікавим є те, що розмежування питань місцевого та загальнодержавного значення іноді є проблематичним. Зокрема через те, що законодавець,
застосовуючи в нормативно-правових актах термін
«питання місцевого значення», робить акцент на
«всі питання місцевого значення», однак не дає їх
дефінітивне визначення [1, с. 237]. Закон УРСР
«Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і
регіональне самоврядування» від 7 грудня 1990
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року містив згадку «питань місцевого життя» (Преамбула) [2]. Закон України «Про внесення змін до
Закону Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від 26 березня 1992 року називав «питання місцевого життя» як основний об’єкт місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 1) [3]. Конституція
України ж називає їх «питаннями місцевого значення», перераховуючи в ч. 1 ст. 143 найбільш важливі з них [4]. При цьому тлумачення законодавства
на систематичному рівні з метою виявлення специфіки «питань місцевого значення», незважаючи на
наявність бланкетної відсилки в конституційній дефініції місцевого самоврядування про те, що питання місцевого значення вирішуються в межах
Конституції та законів України, також не дає конструктивного результату. Причиною цього, можна
вважати те, що в сучасному законодавстві України
повністю зберігся вагомий рудимент радянського
типу влади – майже повна тотожність функцій і повноважень органів різного рівня, що натепер є першопричиною конфліктів, які виникають через дублювання чи нечітке розмежування компетенції між
різними органами місцевого управління і самоврядування [1, с. 237; 5].
Найчастіше, питаннями місцевого значення
визначаються адміністративні послуги, суб’єктами
надання яких є органи місцевого самоврядування.
Як приклад, це присвоєння поштової адреси
об’єкту нерухомого майна чи прийняття рішення
про переведення житлового будинку або житлового
приміщення у нежитлові [6].
Адекватне розуміння питань місцевого значення, на думку М. Сидора, має розглядатися крізь
призму того, щоб: по-перше, були оптимально враховані місцеві інтереси; по-друге, були враховані
(не порушені) інтереси держави, і по-третє, щоб не
вийти за рамки наданих державою повноважень [5].
Щодо перших двох ознак ми погоджуємось у
повному обсязі, однак щодо останнього є декілька
спірних моментів.
Перш за все, місцеве самоврядування має бути
самодостатнім. Не в сенсі відсутності стороннього
впливу на процеси прийняття рішень (що, беззаперечно, теж важливо), а в більш масштабному вигляді – конституційному гарантуванні його незалежності, адже наявність демократії на місцевому рівні є запорукою добробуту громади, економічної
безпеки країни й формування її позитивного іміджу
на міжнародній арені.
Ніхто не може бути позбавлений права обирати на бути обраним; брати участь у вирішені організаційних основ функціонування його регіону
(або його частини); вносити пропозиції та обговорювати у формі діалогу проблемні питання місцевого розвитку. Зазначене є стержнем публічності
врегульовчих механізмів, де кожен бажаючий у доступній йому формі може дізнатись про реальний
стан здійснення адміністративної діяльності уповноважених органів влади. І не тільки дізнатись, а
безпосередньо впливати на неї.
Сьогодні місцевому самоврядуванню як окремій гілці представницької влади властивий певний
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дуалізм. Так, з одного боку, за юридичним змістом
місцеве самоврядування є формою здійснення управління справами територіальної громади. Можемо сказати, що місцеве самоврядування – це певна форма публічної влади, здійснюваної територіальною громадою як безпосередньо, так і через
спеціально створювані органи місцевого самоврядування та посадових осіб. З іншого боку, місцеве
самоврядування, не будучи елементом державної
влади, виконує певні функції державної влади. Така
функція виконання державно-владних повноважень місцевого самоврядування випливає із положень Конституції України та відповідних законів.
Ця функція отримала назву виконання місцевим самоврядуванням делегованих повноважень [7, с. 49]
якими є ситуаційно, тимчасово або безстроково передані у відповідності із законом (делегування законом) або договором (делегування договором) органу місцевого самоврядування окремі повноваження або частина повноважень, які віднесені
законом до компетенції іншого органу виконавчої
влади або іншого органу місцевого самоврядування
[8].
Головним тезисом є те, що місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування, в межах закону, здійснювати
регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в
інтересах місцевого населення. При цьому органи
місцевого самоврядування відповідають виключно
за «питання місцевого значення, віднесені законом
до їхньої компетенції». За таких умов органи місцевого самоврядування виконують виключно завдання, доручені центральними органами влади [9],
що апріорі не є правильним. Місцеве самоврядування повинне мати можливість самостійного вирішення усіх питань, що стосуються місцевого розвитку, незалежно від того, чи прописана така проблема у законодавчому акті як така, що входить до
сфери їх впливу. Розмежування повноважень місцевих та виконавчих органів влади має бути суто
договірним, коли у кожному регіоні існують функціональні, ієрархічні та партнерські стосунки між
уповноваженими інституціями.
Окремо зазначимо, що місцеве самоврядування, на наш погляд, окрім зазначеного також повинно бути:
1) достатньо фінансово забезпеченим, що передбачає пропорційне співвідношення його бюджетної автономії з видатками на нього із державного
бюджету;
2) правозахищеним, тобто мати законодавчі підстави для можливості бути позивачем у суду під
час порушення його автономії (посягання на неї) з
боку інших суб’єктів влади чи окремими громадянами (їх групами);
3) децентралізованим, тобто зосереджувати у
своїх межах максимально широке коло сфери відання задля максимального спрощення громадянам
доступу до його діяльності.
Висновки та пропозиції. Цілком логічним
буде стверджувати, що місцевий розвиток є процес
досягнення максимального ресурсозбалансованого,
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економічно вигідного та соціально спрямованого
врядування місцевою громадою питань свої організації як самостійної складової централізованої системи керування державними справами.
Місцевий розвиток має бути забезпеченим. Це
непорушна аксіома, яка вимагає від суб’єктів владних повноважень вищого рівня увесь час створювати та підтримувати належні умови для розквіту
місцевих громад. Зазначене реалізується системним механізмом публічного адміністрування, основне призначення якого полягає в сприянні реалізації права на місцеве самоврядування.
Підсумовуючи, місцевий розвиток має бути:
1) сталим; 2) стратегічним та планово реалізованим; 3) інклюзивним; 4) інноваційним. Зазначені
складові є необхідними засадничими ідеями формування системи підтримки територіального розвитку країни, а розкриття їх сутнісної сторони є питанням, що потребує окремого спеціалізованого дослідження.
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АННОТАЦИЯ
Профессиональный выбор имеет большое влияние на ценностные ориентации, намерения, образ
жизни. Для постоянной активности в учебно-познавательной деятельности педагоги используют инновационные формы учебных занятий. Применение разнообразных форм работы поддерживает активность
обучающихся, способствует формированию умений работать коллективно, и повышает ответственность
за качество обучения.
ABSTRACT
Professional choice has a great influence on value orientations, intentions, and lifestyle. For constant activity
in educational and cognitive activities, teachers use innovative forms of training. The use of various forms of work
supports the activity of students, promotes the formation of skills to work collectively, and increases responsibility
for the quality of education.
Ключевые слова: Инновационные формы занятий, средства активизации учебно-познавательной деятельности, профильное образование, классификация учебных занятий.
Keywords: Innovative forms of classes, means of enhancing educational and cognitive activities, specialized
education, classification of training sessions.
Введение
Инновационные формы учебных занятий, безусловно, помогают активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся.
Студенты профильного образования изначально профессионально направленные личности.
Профессиональный выбор имеет большое влияние
на ценностные ориентации, намерения, образ
жизни.
Образовательная деятельность обучающихся
отличается большим объемом, так как вместе с общеобразовательными предметами студент изучает
специальные дисциплины. Согласно учебному
плану теоретическое обучение сочетается с производственными, что влияет на общую осведомленность обучающихся, учебную мотивацию и профессиональное становление личности [4].
Несомненно, данные факторы влияют на активизацию учебно-познавательной деятельности. Но
при этом однообразие форм учебных занятий, выдачи теоретического материала, существенно снижает интерес студентов к учебе. Для постоянной
активности в учебно-познавательной деятельности
педагоги используют инновационные формы учебных занятий. [2]. Процесс обучения сложен и многогранен, он зависит от самых разнообразных и разнохарактерных факторов. Успешно выполнить

свою задачу преподаватель может только в том случае, если овладеет методами обучения, выработанными педагогической наукой и; передовой практикой, будет систематически совершенствовать мастерство.
Материал и методы
Далее опишем, как инновационные формы
учебных занятий активизируют учебно-познавательную деятельность.
Проблемная лекция: психологической основой
проблемного обучения выступает противоречие
между наличными и необходимыми знаниями, и
умениями студентов для решения проблемных ситуаций и задач. При подготовке таких лекций
нужно решать следующие задачи: подбор необходимого учебного материала, формулирование проблемных ситуаций и вопросов, определение способов их разрешения, подготовка дидактических материалов [1].
На лекции проблемного характера студенты
находятся в постоянном процессе «сотворчества» с
преподавателем, т.е. соавторами решения проблемных задач. Знания, усвоенные таким образом, становятся достоянием студентов и перерастают в их
убеждения. Самостоятельно приобретенные знания
являются более прочными и легко актуализируются, они обладают свойствами их переноса в дру-
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гие ситуации. Решение проблемных ситуаций и задач развивают интеллектуальные способности и
повышает интерес студентов к содержанию профессиональной подготовки [6].
Лекция-беседа: при изложении лекционного
материала преподаватель может организовать свободный обмен мнениями студентов. Уточняя и дополняя ответы студентов, он подводит под них теоретическую базу в виде в виде совместно выработанных положений. Таким образом, студенты
становятся сотворцами лекций.
Лекция-консультация: преимущества таких
лекций заключаются в том, что они позволяют приблизить содержание знаний к практическим интересам студентов и тем самым индивидуализировать
процесс обучения.
Лекция-провокация: лекция с заранее запланированными ошибками позволяют активизировать
учебную деятельность студентов, развивают их
внимание, логическое мышление и память.
Лекция на взаимодополнении читается представителями разных дисциплин и актуализирует
межпредметные связи.
Лекция-визуализация: процесс визуализации
представляет собой свертывание разных видов вербальной информации в наглядный образ, который
будучи воспринятым, может быть развернут и служить опорой для адекватных мыслительных и практических действий, направленных на усвоение
учебного материала.
Интерактивная лекция: побуждает к активной
деятельности, этому способствуют тренинговые задания.
Инновационные семинары строятся на таких
интерактивных механизмах, как полилог, диалог,
мыследеятельность, смыслотворчество, субъектсубъектное и групповое взаимодействие, ситуация
успеха, рефлексия и др. [6].
Иващенко Г. А., Шкуратова А. П. проводя анализ деловой игры, говорят о том, что нетрадиционные формы занятий позволяют повысить мотивацию к обучению и благоприятствуют развитию
творческих способностей [3].
М. И. Канаш рекомендует использовать такие
инновационные формы обучения как игры и конкурсы, что способствует развитию у обучающихся
репродуктивного, воспроизводящего мышления. А.
Н. Леонтьев отмечал, что в игре развиваются новые, прогрессивные образования и возникает мощный познавательный мотив, являющийся основой
возникновения стимула к обучению [5].
В результате анализа научной литературы и
изучении практического опыта с применением инновационных форм учебных занятий мастерами
производственного обучения и собственного по
данному вопросу можно сделать следующие выводы:
Побудить интерес к предмету - одна из важных
задач мастера производственного обучения. Экспериментально доказано, что применение разнообразных форм работы поддерживает активность обучающихся, способствует формированию умений,
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работать коллективно, и повышает ответственность
за качество обучения.
Студентам интересны такие занятия. Они способствуют развитию инициативы, развивают коммуникативные навыки, предполагают самостоятельный поиск средств и способов решения задач,
связанные с реальными ситуациями в жизни, искореняют такие присущие традиционному обучению
негативные явления, как боязнь плохих отметок, закомплексованность.
Создаются предпосылки для формирования
личностно-профессиональных качеств. Существует достаточно много видов инновационных
учебных занятий.
Обучающимся нравятся инновационные учебные занятия, поскольку они не сковывают учебный
процесс, а оживляют атмосферу, активирую учащихся, приближая обучение к реальной жизни.
Экспериментальная работа была проведена в
условиях ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П.
Осадчего» в группе 20 человек. Цель экспериментального исследования –разработка и апробация
инновационных форм учебных занятий по дисциплине «Приготовление блюд из овощей и грибов».
Выявлено, что инновационные формы учебных занятий - это такие формы, при которых аккумулируются различные методы и приемы различных форм
обучения. Инновационные формы строятся на совместной деятельности преподавателя и студента, на
совместном поиске и экспериментах по отработке
новых приемов. Все это производится с целью повышения качества учебно-воспитательного процесса. Основными инновационными формами
учебных занятий являются: проблемная лекция;
лекция-беседа; лекция-консультация; лекция-визуализация; лекция вдвоем; лекция-провокация; интерактивная лекция, проблемное семинарское занятие, дидактическая игра, дебаты, мозговой штурм,
анализ конкретных ситуаций (кейс-метод), круглый
стол, научно-практическая конференция, семинар с
использованием технологии учебного сотрудничества, занятие-конкурс.
Активизация учебно-познавательной активности будущего технолога к изучаемому предмету сложный процесс, включающий использование
различных приемов развивающего обучения и правильного стиля отношений между педагогом и учащимися. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов во многом зависит от умения
педагога использовать различные инновационные
формы учебных занятий. Интерес студентов к инновационным формам занятий существенно выше,
чем к традиционным. Так как при однообразии
форм учебных занятий, выдачи теоретического материала, существенно снижает мотивация студентов к учебе.
Результаты пилотного исследования показали,
что 60% студентов не удовлетворены используемыми на занятиях формами (отмечают, что чаще
используется стандартные, традиционные формы).
Практически все студенты (90%) отмечают, что их
привлекают нетрадиционный формы занятий.
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Предпочтительными формами занятий являются:
лекция-провокация; интерактивная лекция, проблемное семинарское занятие, дидактическая игра,
дебаты, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций (кейс-метод), круглый стол, семинар с использованием технологии учебного сотрудничества, занятие-конкурс. Для оценки познавательной активности были выделены три уровня (низкий, средний
и высокий), которые соответствуют воспроизводящей активности, интерпретирующей активности,
творческой активности.
Проведенный нами теоретический анализ литературы, практического опыта ученых и проведенное анкетирование среди студентов позволил выделить наиболее предпочтительные формы инновационных
учебных
занятий
в
профильном
образовании. План введения форм инновационных
учебных занятий изучение любого раздела программы: Занятие1. Интерактивная лекция; Занятие2. Проблемная лекция; Занятие3. Дидактическая
игра, дебаты, мозговой штурм; Занятие4. Анализ
конкретных ситуаций (кейс-метод); Занятие 5. Семинар с использованием технологии учебного сотрудничества; Занятие 6. Занятие-конкурс.
По результатам работы студенты, показавшие
на констатирующем этапе низкий и средний уровни
познавательной активности, на контрольном этапе
уже выявлено повышение показателей среднего и
высокого уровней соответственно. Высокий уровень выявлен у 50% студентов, то есть количество
студентов с высоким уровнем познавательной активности увеличилось на 25% по сравнении с констатирующем этапом эксперимента. Количественный и качественный анализ результатов исследования показал, что инновационные формы обучения
способствуют активизации познавательной активности студентов. Статистический анализ посредством Т-критерия Вилкоксона показал, что результаты проведенного исследования статистически
значимы на уровне 0,01.
Вывод
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Таким образом, активизация учебно-познавательной деятельности студентов во многом зависит
от умения педагога использовать различные инновационные формы учебных занятий. Интерес студентов к инновационным формам занятий существенно выше, чем к традиционным. Так как при
однообразии форм учебных занятий, выдачи теоретического материала, существенно снижает мотивация студентов к учебе.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире увеличивается значение инженерного образования как важнейшего фактора формирования нового качества не только экономики, но и общества в целом.
Переход России на рыночные отношения поставил перед системой высшего технического образования новые цели, решение которых видится в глубоких преобразованиях самой системы профессионального образования. Для возможности же реализации этих преобразований необходимо выявить системные
проблемы в состоянии высшего инженерного образования.
ABSTRACT
In the modern world, the importance of engineering education as the most important factor in the formation
of a new quality not only of the economy, but also of society as a whole is increasing.
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Russia's transition to market relations has set new goals for the higher technical education system, the solution
of which is seen in deep transformations of the professional education system itself. To be able to implement these
changes, it is necessary to identify systemic problems in the state of higher engineering education.
Ключевые слова: инженерное образование, подготовка кадров.
Keywords: engineering education, personnel training.
В жизни современного общества инженерная
деятельность играет все возрастающую роль. Проблемы практического использования научных знаний, повышения эффективности научных исследований и разработок выдвигают сегодня инженерную деятельность на передний край всей
экономики и современной культуры. Развитие профессионального сознания инженеров предполагает

осознание возможностей, границ и сущности своей
специальности не только в узком смысле этого
слова, но и в смысле осознания инженерной деятельности вообще, ее целей и задач, а также изменений ее ориентаций в культуре ХХI века.
На рисунке 1 показано, как менялось содержание высшего инженерного образования на протяжении последних трех десятилетий.

Рисунок 1. Инженерное образование: конец 1980-х/ начало 2000-х / середина 2010-х [1]
В то же время, отечественные компании уже
сегодня сталкиваются со значительными трудностями в поиске инженеров, хотя и предлагают потенциальным кандидатам весьма выгодные условия. Основу сегодняшних инженеров составляют
действительно выпущенные еще в советское время
кадры, когда работала плановая система государственной подготовки и прохождения практики.
Начиная с 1990-х, качество российского высшего технического образования ухудшается, перестает соответствовать современному научно-техническому прогрессу. Причиной тому, в свою очередь, является сокращение производства. С 2011г. в
стране наблюдается восстановление производства,
но разрушенную к этому моменту систему советского образования реанимировать невозможно.
Фактически ликвидирована система профессиональной ориентации молодежи, технические профессии утратили в глазах юношей и девушек какую-либо привлекательность. Более популярными
и распространенными стали профессии банковских
работников, менеджеров, предпринимателей. Так,
согласно данным приемной кампании 2010-2011гг.,

максимальное число заявок на одно бюджетное место было на специальности экономика и управление - 29, а также на гуманитарные науки - 15, сферу
обслуживания - 12, социальные науки - 12, информационную безопасность - 11 и здравоохранение 10. Среднее число заявок на одно бюджетное место
по специальностям инженерно-технического профиля, как правило, не превышало 5 [2].
Во многих технических вузах преподаватели
сталкиваются с тем, что первокурсники не имеют
достаточной подготовки по базовым предметам: из
преподавателей лишь 6,9% считают уровень подготовки в старших классах средней школы высоким,
57,6% считают его средним, а 35,5% — низким,
школьную подготовку студентов как неудовлетворительную оценили 49% преподавателей вузов [3].
Сами студенты с высоты достигнутого положения
оценивают свою базовую школьную подготовку
весьма критически: для освоения вузовских предметов ее зачастую оказывается недостаточно.
В то же время уменьшение финансовой поддержки со стороны государства и давление рынка
вызывают материальную заинтересованность вузов
в студентах, оплачивающих учебу, что приводит к
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низкому проценту отчисления неуспевающих студентов без завершения полного цикла обучения.
В советский период в коллективах преподавателей инженерно-технических кафедр, как правило,
имелись те, кто обладал опытом практической работы на производстве, для которого вуз готовил
специалистов. В настоящее время обязательности
для технических вузов иметь в штате в качестве
преподавателей определённый процент сотрудников НИИ, КБ или предприятий, больше нет. Как
следствие - нехватка преподавательских кадров высокой квалификации, хорошо знакомых с потребностями современного производства и современными технологиями.
Кроме того, молодых преподавателей крайне
мало, студентов научные и преподавательские карьеры не привлекают. Хотя 27% студентов ориентированы на обучение в аспирантуре, из них только
22% собираются заниматься наукой (6% от общего
числа студентов) и только 14% — преподаванием
(4% от числа студентов) [4].
Стремительное развитие в мире наукоемких
мультидисциплинарных технологий и глобальная
конкуренция, прежде всего, в сфере цифровой экономики, приводят к ряду закономерностей, влияющих на производительные силы мирового сообщества. К таким закономерностям можно отнести:
- увеличивающийся рост объема информации,
в том числе и профессиональной;
- постоянно увеличивающийся темп смены
технологий и оборудования;
- рост значимости наукоемких и информационных технологий по сравнению с трудоемкими технологиями;
- приоритетность и востребованность результатов научных исследований для разработки новых
технологий, оборудования;
- возрастание ценности творческой профессиональной деятельности.
Современному инженеру приходится заниматься широким кругом задач: разрабатывать проекты, изучать рынок, вести переговоры, налаживать
сбыт продукции, покупать сырье, комплектующие
и оборудование, руководить производством и
людьми. Спектр его профессиональных компетенций резко расширился: конструктор и технолог
чаще всего совмещены в одном лице, в производственной цепи уже нередко нет рабочего, выпуск
продукции на автоматизированном оборудовании
ведут инженер или техник, выполнив предварительно весь комплекс работ по конструкторской и
технологической подготовке производства нового
изделия.
В связи с этим необходимо регулярное обновление (хотя бы раз в три года) практической части
учебной программы, учитывая новейшие тенденции развития соответствующей отрасли. В реальности же в технических вузах часто преподают дисциплины, устаревшие более 10 лет назад. Недостающие знания и умения студенты нередко вынуждены
получать сами из различных источников, придерживаясь мнения, что в вузе они не получили почти
ничего, что бы пригодилось им в работе.
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С другой стороны, во-первых, инженерные
вузы в России ощущают нехватку современного лабораторного оборудования, особенного стендового, на котором необходимо учить студентов. Его
получение от предприятий или закупка за границей
сопряжены с большими бюрократическими сложностями и расходами. Во-вторых, тревожной тенденцией для отечественных вузов является практика российских компаний отправлять для переобучения своих сотрудников в те страны, с
оборудованием или продукцией которых они работают. То есть возникает противоречие между наличием в стране значительного числа инженеров и
конструкторов и практическим отсутствием в
стране производства современной техники и оборудования.
Острой остается проблема отставания инженерного образования от требований современного
рынка труда, нуждающегося в интенсивной практической подготовке специалиста для конкретного заказчика (хотя от работодателей по-прежнему нет
внятных требования по качеству и содержанию образования). Как результат – большинство выпускников трудоустраиваются не по профилю обучения
и вынуждены доучиваться или переучиваться. Решение этой проблемы видится в подготовке студентов к работе на предприятиях еще в период обучения их в вузе. И первостепенное значение здесь
придается производственной практике (проблема
организации которой стала хронически неразрешимой для вузов), созданию базовых кафедр, целью
которых является способствование освоению студентами конкретных производственных технологий.
Деятельность инженера многогранна и полифункциональна. Он действует не только среди разнообразных технических устройств, но и прежде
всего среди других людей, также находящихся в
различных отношениях с техникой, технологией,
техносферой. Фактически, инженер с высшим образованием должен был быть одновременно и ученым, и техническим специалистом, и организатором промышленного производства. Поэтому «характерная
особенность
нужного
инженеру
образования заключается в прочном естественнонаучном, математическом и мировоззренческом
фундаменте, в широте мировоззренческого кругозора, охватывающего природу, общество и человека, а также в высоком уровне общей и специальной подготовки по профессии, обеспечивающей
плодотворную деятельность в проблемных ситуациях» [5, с. 35].
Регулирование подготовки кадров высшего
профессионального образования различного профиля для государственных нужд осуществляется в
России с помощью контрольных цифр приёма (количества мест для обучения за счёт средств федерального бюджета). Они формируются на основании потребностей регионов в специалистах различного профиля и соответствующего баланса
трудовых ресурсов. Однако, чтобы «подготовить
одного действительно хорошего инженера, надо
выпустить из вуза десять молодых специалистов, из
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которых девять будут посредственными. Так что
обеспечить экономику необходимым количеством
приемлемого уровня инженерами можно только
обучая студентов большими потоками. То есть государству нужно планово готовить технические
кадры в большом количестве, прицельно организовывать эту работу, а не уповать на то, что дело правительства – создавать рыночные условия для работы высших учебных заведений, а уж они разберутся, кого выпускать» [6].
Таким образом, к основным проблемам инженерного образования в нашей стране относятся:
1) оторванность высшей технической школы
от запросов промышленности;
2) «разрыв» поколений - большинство преподавателей пенсионного возраста не владеют современными промышленными технологиями и современными технологиями преподавания, молодых же
преподавателей необходимо снабдить классическими понятиями психологии и педагогики;
3) материально-техническая база вузов в большинстве случаев не соответствует запросам современного рынка труда;
4) снижение престижности инженерных профессий в глазах молодежи.
Подготовка инженеров в России находится в
неудовлетворительном состоянии, что характеризуется такими низкими показателями как: конкурс
на технические специальности; востребованность
выпускников работодателями; средний балл абитуриентов; качество преподавания. Согласно международному рейтингу вузов 2019г., ни один российский вуз не вошёл в число лучших учебных заведений в области инженерных наук и технологии [7].
Причины, приведшие к такой ситуации, имеют системный характер и лежат в сфере политики, экономики, управления.
Однако российская система образования способна конкурировать с системами образования передовых стран, но ее преимущества могут быть
быстро утрачены, если не будет сформулирована
пользующаяся широкой поддержкой общественности общенациональная образовательная политика,
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если государство не восстановит свою ответственность и активную роль в этой сфере, не проведет
глубокую и всестороннюю модернизацию образования с выделением необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования.
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АНОТАЦІЯ
У статті порушується проблема формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних
спеціалістів у освітньому просторі медичного коледжу. Зазначається, що медична освіта в Україні є провідною у національній системі освіти й охорони здоров’я, автор звертає увагу на фундаментальність природничо-наукових дисциплін у професійній підготовці майбутнього медичного спеціаліста.
Автором здійснено аналіз результатів експериментального дослідження формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів. Результати дослідження свідчать, що запропонована структурно-функціональна модель дозволяє оптимізувати процес фахової підготовки і сприяє ефективному формуванню професійної компетентності студентів-медиків.
ABSTRACT
The article raises the problem of forming the professional competence of future junior medical specialists in
the educational space of the medical college. It is noted that medical education in Ukraine is a leader in the national
system of education and health care, the authors draw attention to the fundamental nature of natural sciences in
the training of future medical professionals.
The author analyzes the results of an experimental study of the formation of professional competence of future
junior medical professionals. The results of the study show that the proposed structural and functional model allows to optimize the process of professional training and contributes to the effective formation of professional
competence of medical students.
Ключові слова: фахова компетентність, формування фахової компетентності, рівень сформованості
фахової компетентності, вивчення природничо-наукових дисциплін, педагогічний експеримент.
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Постановка проблеми.
Система медичної освіти була і залишається
однією з провідних у життєдіяльності суспільства.
Медична наука стрімко розвивається: у повсякденну медичну практику входять сучасні лікувально
– профілактичні та діагностичні методики допомоги населенню, оновлюються та вдосконалюються медичні технології, значно підвищується
значення та вимоги до діяльності медичних
фахівців, в тому числі і молодших медичних
працівників. У XXI столітті, у зв’язку з швидким
розвитком знань і технологій, набуття компетентностей є запорукою успішної професійної діяльності майбутнього спеціаліста. Від набутих знань і
умінь кожного з них, їхньої фахової компетентності, залежить робота і функціонування лікувального закладу, а отже і життя та здоров’я усієї нації.
Аналіз попередніх досліджень.
Поняття фахової компетентності медичної
сестри окреслено дослідниками С. Бухальської (як
сукупність ключових компетенцій сестринських
маніпуляцій); Л. Манюк Б. Шевель, В. Нагайчук (як
якість особистості, що володіє інформаційними
уміннями); О. Маркович, І. Радзієвська, І. Губенко,

К. Хоменко (як особистісна складова професіоналізму й система знань, умінь і навичок, які дозволяють ефективно здійснювати професійну діяльність).
Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми
Проблемі професійної спрямованості у процесі
вивчення природничих дисциплін у вищих та середніх професійних навчальних закладах присвячені
праці А. Мосейчук (формування дослідницької
компетентності майбутніх фельдшерів у процесі
вивчення біологічних дисциплін), М. Пайкуш (теоретичні та методичні засади інтеграції природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутніх лікарів), І. Лукащук (формування фахової
компетентності майбутніх медичних сестер у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін), І. Гуменна (підготовка майбутніх лікарів до професійної
комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції) та ін. Однак проблема формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін досліджена наразі недостатньо.
Метою статті є аналіз результатів експериментального дослідження формування фахової
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компетентності майбутніх молодших медичних
спеціалістів.
Виклад основного матеріалу. На основі вітчизняних і закордонних науково-педагогічних, навчально-методичних, психологічних, філософських
джерел, нормативних документів, дисертаційних
робіт нами було розроблено, теоретично обгрунтовано педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у освітньому просторі медичного коледжу.
Поняття «експеримент» у термінологічному
словнику трактується як «…метод психологічного
дослідження, специфіка якого полягає в тому, що в
ньому продумано створюється штучна ситуація, у
якій досліджувана властивість виявляється найкраще і її можна точніше і легше оцінити» [14].
У словнику базових понять з курсу «Педагогіка» поняття «експеримент» розуміють як «…метод вивчення об’єкта, за яким дослідник активно і
цілеспрямовано впливає на нього завдяки створенню штучних умов або використанню природних
умов, необхідних для виявлення відповідної властивості; …загальнонауковий метод дослідження,
який полягає в активній теоретико-практичній діяльності експериментатора, що певним чином змінює ситуацію для планомірного вивчення об’єкта в
природних і/або спеціально створених умовах» [12,
с. 24]. На думку цих же авторів «експеримент педагогічний – науково-поставлений досвід у сфері навчальної і/або виховної роботи з метою пошуку нових, більш ефективних способів вирішення педагогічної проблеми» [12, с. 24]. У практиці
педагогічних досліджень наводяться й інші трактування поняття «педагогічний експеримент», ми ж
опиралися на наступне визначення, запропоноване
О. Жосан: «Педагогічний експеримент (лат.
experimentum – проба, дослід), суть якого полягає у
спеціальній організації педагогічної діяльності учителів і учнів, вихователів і вихованців з метою перевірки й обґрунтування наперед розроблених теоретичних припущень або гіпотез» 7.
Дослідження стану формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін здійснювався на базі Вінницького медичного коледжу імені акад. Д. К. Заболотного.
Головною метою педагогічного експерименту
є перевірка правильності запропонованих нами
комплексу педагогічних умов: 1) інтеграція фундаментальної та фахової підготовки майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення
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природничо-наукових дисциплін [15]; 2) розвиток
особистісного самовдосконалення майбутніх молодших медичних спеціалістів активізацією самостійної і навчально-дослідницької діяльності у природничо-науковій підготовці на основі модифікації й
адаптації традиційних та інноваційних технологій;
3) мотивація майбутніх молодших медичних спеціалістів на досягнення успіху у природничо-науковій підготовці; і засобів їх реалізації.
Відповідно до мети педагогічного експерименту нами були сформульовані завдання, які поетапно вирішувались у ході роботи.
Педагогічний експеримент проводився у три
етапи:
1)констатувальний етап був спрямований на
виявлення реального стану фахової компетентності
майбутніх молодших спеціалістів у освітньому середовищі медичного коледжу для розробки ефективних педагогічних умов;
2)формувальний етап – передбачав узагальнення результатів початкового етапу експерименту,
активну дію на об’єкт дослідження по перевірці
ефективності структурно-функціональної моделі
формування фахової компетентності майбутніх молодших спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін;
3)підсумковий етап – здійснювалась обробка і
узагальнення результатів дослідження, формулювались основні висновки, оформлялись результати
дослідження, визначались перспективи подальших
досліджень.
Для достовірності результатів дослідження педагогічного експерименту ми керувалися такими
вимогами:
1) репрезентативність вибірки: експериментальні (ЕГ) та контрольні (ЕГ) формувалися із студентів спеціальності 223 «Медсестринство» освітня
програма «Лікувальна справа» та 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа»;
2) валідність діагностичних методик;
3)опитування, тестування, самостійні роботи,
контрольні зрізи проводились систематично, одночасно, у природніх умовах навчального процесу медичних коледжів із забезпеченням академічної
доброчесності у сфері фахової передвищої освіти
[3];
4)ефективність математичної обробки результатів.
Зміст, завдання та методи, що застосовувались
на кожному з етапів дослідження, представлені у
таблиці 1.
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III етап (2020)

II етап (2018-2020)

I етап (2016-2018)

Етапи
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Таблиця 1

Етапи, завдання та методи педагогічного експерименту
Завдання
Методи
– виявити вихідний рівень сформованості фахової ком- – аналіз філософської, психолого-педагогіпетентності майбутніх молодших медичних спеціаліс- чної літератури та нормативної документатів;
ції;
– виділити педагогічні умови формування фахової ком- – бесіди, анкетування, тестування, опитупетентності майбутніх молодших медичних спеціаліс- вання, педагогічне спостереження.
тів;
– визначити показники, критерії та рівні сформованості
фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів.
– узагальнити матеріали констатувального етапу дослі- інформаційно-рецептивний;
дження;
– інтерактивний;
– доповнити зміст навчального матеріалу з дисципліни – пошуково-дослідницькі проекти;
«Фізика та астрономія» матеріалом медичного спря– наочно-демонстраційний;
мування;
– репродуктивний;
– розробити та впровадити у процес навчання цикл
– евристичний;
професійно орієнтованих задач;
– проблемний;
– розробити й апробувати навчально – методичні посі- – кейс-метод;
бники «Астрономія», «Основи біологічної фізики у схе- – метод портфоліо;
мах і таблицях»;
методи діагностики рівня сформованості
експериментально перевірити ефективність виділених фахової компетентності майбутніх молодпедагогічних умов формування фахової компетентності ших медичних спеціалістів:
майбутніх молодших медичних спеціалістів.
–анкетування, тестування.
– виявити динаміку рівня розвитку фахової компетент- – теоретичний аналіз, синтез, узагальнення
ності майбутніх молодших медичних спеціалістів;
та систематизація матеріалів
– оформити результати дослідження;
– статистичні й математичні методи обро– сформулювати висновки дослідження;
бки результатів дослідження.
– розробити методичні рекомендації щодо формування
фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів;
– визначити перспективи подальших досліджень.

Для розв’язання поставлених завдань, перевірки гіпотези дослідження та виконання мети застосовані наступні методи:
1)теоретичні (аналіз і синтез, порівняння і
узагальнення, класифікація і систематизація, аналогія):
– вивчення та оцінка сучасного стану вітчизняної професійної медичної освіти та узагальнення
вітчизняного педагогічного досвіду з досліджуваної проблеми, що дало змогу сформулювати мету,
висунути гіпотезу, визначити об’єкт, предмет та завдання дослідження, розробити відповідні критерії,
показники і рівні сформованості фахової компетентності студентів медичних коледжів;
– вивчення стану розробленості проблеми формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення
природничо-наукових дисциплін з метою виокремлення й обґрунтування ефективності методики реалізації педагогічних умов в освітньому просторі медичного коледжу;
– вивчення навчальних і робочих програм дисциплін загальноосвітнього, природничо-наукового та клінічного циклів дисциплін спеціальності
223 «Медсестринство» освітня програма «Лікувальна справа» та 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа»;

2)моделювання: розробка моделі формування
фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів;
3) емпіричні (педагогічне спостереження, бесіда, анкетування, тестування, контрольні зрізи, педагогічний експеримент):
1)рівень сформованості гносеологічного компонента за когнітивним критерієм визначався за результатами систематичних контрольних зрізів, самостійних робіт та складався із таких показників, як
обсяг засвоєних знань; усвідомлення засвоєних
знань; швидкість виконання завдань. З метою визначення рівня фундаментальної підготовки ми
пропонували виконати завдання з фізики та математики за зразком зовнішнього незалежного оцінювання. Зміст завдань спрямовувався на пригадування, відтворення, відповідність природніх явищ,
одиниць вимірювання фізичних величин, законів,
математичних формул, властивостей, алгоритмів
дій;
2)рівень праксеологічного компонента за діяльнісно-операційним критерієм визначався за результатами виконання ситуативних завдань та складався із таких показників, як практична готовність
до розв’язування професійних завдань; здатність
реалізовувати набуті знання у професійній діяльності.
Для визначення сформованості праксеологічного компонента студентам пропонувались задачі з
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фізики та математики за зразком ЗНО, що потребували обчислень та ситуативні завдання, пов’язані з
їхньою подальшою професійною діяльністю;
3)з метою визначення рівня мотиваційно-аксіологічного компонента за особистісно-мотиваційним критерієм ми впровадили комплекс методик,
таких як: «Методика діагностики особистості на
мотивацію до успіху» (Т. Елерс) [8]; «Методика діагностики особистості на мотивацію до уникнення
невдач» (Т. Елерс) [8]; методика «Спрямованість на
набуття знань» (Є. Ільїн, Н. Курдюкова) [4]; «Методика для діагностики навчальної мотивації» (методика А. Реан і В. Якунін в модифікації Н. Бадмаєвої) [1]; «Методика для вивчення мотивів професійної діяльності (методика Л. Верещагіної) [2];
«Методика вивчення мотивації професійної діяльності» (методика К. Замфір в модифікації А. Реана)
[10].
4)мотиваційно-аксіологічний компонент фахової компетентності характеризує зміни професійно
важливих, особистісних якостей майбутнього спеціаліста (уваги, пам’яті, мислення), та в мотиваційній сфері особистості студента. Для діагностики
сформованості професійно важливих якостей особистості майбутніх молодших медичних спеціалістів на заняттях природничо-наукових дисциплін
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використовувались завдання, спрямовані на розвиток уваги, пам’яті, сприйняття та мислення.
Рівень сформованості мотиваційно-аксіологічного компонента за особистісно-мотиваційним
критерієм складався із таких показників: мотивація
досягнення успіху та уникнення невдач; усвідомлення потреби до набуття знань; прояви інтересів і
нахилів до майбутньої професійної діяльності; рівень мислення, пам’яті, уваги, сприймання інформації.
4)статистична обробка та інтерпретація дослідних даних й результатів педагогічного експерименту відбувалась методами математичної статистики (  -Пірсона, 𝐹-критерій Фішера, 𝑡-критерій
Стьюдента) з метою перевірки ефективності розробленої моделі, виділених педагогічних умов і навчально-методичного забезпечення процесу формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів.
«З урахуванням структури поняття «фахова
компетентність майбутніх молодших медичних
спеціалістів», її компонентів ми виділили критерії
оцінки рівнів сформованості фахової компетентності, що відповідають її компонентам (табл. 2)» [5, с.
58].

Таблиця 2
Критерії і показники оцінки рівня сформованості фахової компетентності майбутніх молодших
медичних спеціалістів
Компоненти
Критерії
Показники
Гносеологічний компо- Когнітивний критерій, відображає Усвідомлення засвоєних знань
нент
сформованість професійних знань Обсяг засвоєних знань
Швидкість виконання завдань
Праксеологічний компо- Діяльнісно-операційний критерій, Практична готовність до розв’язування пронент
відображає сформованість профе- фесійних завдань
сійних умінь і навичок
Здатність реалізовувати набуті знання у професійній діяльності
Мотиваційно-аксіологіч- Особистісно-мотиваційний крите- Мотивація досягнення успіху та уникнення
ний компонент
рій, відображає сформованість про- невдач
фесійно важливих якостей особис- Усвідомлення потреби до набуття знань
тості (пізнавальних, особистісних), Прояви інтересів і нахилів до майбутньої
мотиви навчання студентів
професійної діяльності.
Рівень мислення, пам’яті, уваги, сприймання
інформації
Розглянемо більш детально кожен етап педагогічного експерименту.
Констатувальний етап експерименту відбувався протягом 2014-2018рр. Мета цього етапу дослідження – здійснити діагностику процесу формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення
природничо-наукових дисциплін.
Усього на цьому етапі експерименту взяли
участь 504 респондентів. Із загальної кількості
продіагностованих студентів було відібрано контрольну (КГ) у складі 250 осіб та експериментальну
групи (ЕГ) – 254 особи.
Відповідно до мети констатувального етапу
дослідження нами були визначені такі завдання:

1. Здійснити перевірку успішності студентів із
природничо-наукових дисциплін та визначення рівня їх впливу на вивчення фахових.
2. Згідно розроблених критеріїв (когнітивний,
діяльнісно-операційний, особистісно-мотиваційний) та їх показників здійснити педагогічну діагностику стану сформованості фахової компетентності
майбутніх молодших медичних спеціалістів та визначити її початкові рівневі характеристики.
3. Узагальнити результати констатувального
етапу дослідження.
Дослідження констатувального етапу експерименту, відповідно до виділених нами критеріїв,
здійснювали у трьох напрямках.
Перший напрямок констатувального етапу дослідження відбувався за когнітивним критерієм,
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який стосувався системи знань природничо-наукової, загально-професійної та фахової підготовки.
Емпіричних дані зібрано під час опитування, анкетування студентів та використано такі методи як:
спостереження, анкетування, тестування, самостійні та контрольні роботи.
Для діагностики стану сформованості фахової
компетентності майбутніх молодших медичних
спеціалістів за показником «усвідомлення засвоєних знань» ми розробили анкету «Значення
природничо-наукових дисциплін у становленні
майбутнього молодшого медичного спеціаліста»,
яка складалася із 12-ти запитань відкритого типу,
що вимагало формулювання власної обґрунтованої
думки та анкету «Значення знань природничо-наукових дисциплін у фаховій підготовці», що містили
7 питань закритого типу, що вимагало конкретної
відповіді й 3 запитання відкритого типу, відповіді
на які передбачали наявність певних знань з фізики
та математики.
Діагностику фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів за показником
«обсяг засвоєних знань» ми пропонували контрольну роботу, яка містила 25 завдань за зразком
ЗНО. Кожне із завдань містило п’ять варіантів відповідей, що передбачало вибір однієї правильної.
За кожну правильну відповідь студент отримував 4
бали.
Наведемо приклади вправ.
Вправа 1. З трьох медичних термометрів перший, що показує температуру t 1 струсили так, що
ртуть опустилася до 00C ; другий, що показує температуру t 2  36,6
туру

0

С і третій, що показує темпера-

t 3  410 C ,

не струшували. Після того, як

термометри занурили у воду температурою 380 C ,
то їхні покази стали:
1) t1  t 2  t 3  380 C ;
2) t1  t 2  380 C , t 3  410 C ;
3) t1  38 C , t 2  36,6 C , t 3  41 C ;
0

0

0

4) визначити неможливо.
Вправа 2. Що побачить людина, при освітленні
паперу синім світлом, якщо на білому папері написали літеру червоним кольором?
1) червону літеру на синьому тлі; 2) чорну літеру на синьому тлі;
3) чорну літеру на червоному тлі; 4) синю літеру на червоному тлі.

К швидкосты 
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Для кількісного оцінювання результатів цього
показника ми скористалися стобальною шкалою
оцінювання: низькому відповідають 1-49 балів, середньому – 50-74 бали, достатньому – 75-89 балів,
високому – 90-100 балів. Рівень узгодженості результатів визначено за формулою [13]:

Б відповідності 
де

Б факт
Б max

Бвідповідності  бал узгодженості із стобаль-

ною шкалою оцінювання,

Бфакт

бал, який студент

фактично отримав під час виконання завдань,

Б max  максимальний бал, який студент міг отримати під час виконання завдань (тобто 100).
Для діагностики фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів за показником «швидкість засвоєння знань» ми пропонували контрольну роботу, яка містила 10 завдань за
зразком ЗНО, де пропонувалося до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, вибрати один правильний варіант, позначений буквою
[5, с.59]. За кожну правильну відповідь студент
отримував 2,5 бали.
Наведемо приклади вправ.
Вправа 1. Поставте у відповідність між назвою
фізичної величини (1 - 4) та приладом для її вимірювання (а - д):
1) маса тіла; а) барометр;
2) атмосферний тиск; б) термометр;
3) артеріальний тиск; в) терези;
5) температура; г) тонометр;
д)манометр
Вправа 2. Установіть відповідність між фізичним поняттям (1 – 4) та його визначенням (а - д).
1) абсолютна вологість; 2) відносна вологість;
3) конденсація; 4)точка роси.
а) відношення парціального тиску водяної
пари, що є в повітрі за певної температури, до тиску насиченої пари за цієї самої температури;
б) маса водяної пари у повітрі об’ємом 1 м3;
в) процес перетворення пари на рідину;
г) стан, за якого швидкості конденсації та пароутворення однакові;
д) температура, за якої водяна пара стає насиченою.
Для кількісного оцінювання результатів цього
показника ми користувалися формулою:

кількість правильно виконаних завдань
час, затрачений на їх виконання

«Другий напрямок констатувального етапу дослідження спрямовувався на діагностику сформованості діяльнісно-операційного критерію, що
відображає рівень практичних вмінь і навичок користуватися фізичними приладами (термометр,
психрометр, тонометр), виконувати обчислення,

,

.

аналізувати результати, самостійно планувати та
організовувати свою навчальну діяльність» [5].
Емпіричні дані зібрано за допомогою таких методів
як: тестування, виконання практичних та творчих
завдань.
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Діагностика фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів за показником
«практична готовність до розв’язування професійних завдань», допомогла визначити вміння студентів застосовувати наявні знання з природничо-наукових дисциплін у процесі розв’язання задач медичного спрямування. Для цього пропонувалося
виконати контрольну роботу, яка складалася з 25
завдань за зразком ЗНО. Кожне із завдань містило
п’ять варіантів відповідей, що передбачало вибір
однієї правильної. За кожну правильну відповідь
студент отримував 4 бали. Наведемо приклади деяких завдань:
Вправа. Обчислити кількість молекул повітря
у лікарняній палаті, що має ширину 6м, довжину
4м, висоту 3м (   1,29 кг / м 3 ).
1) 1,2  1027 ; 2) 2,5 1027 ; 3)

3,2 1027 ; 4) 2  10 27

.
Для діагностики фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів за показником «здатність реалізовувати набуті знання у
професійній
діяльності»
ми
пропонували
розв’язати ситуативні завдання (Додаток Н2), які
містили обчислювальні та дослідницькі вправи. Наведемо приклади деяких з них:
«Вправа 1. Дослідіть частоту артеріального тиску та температуру під час фізичного навантаження
через 20 хв, 40хв, 60хв та 90хв від початку заняття.
Які зміни цих фізичних величин Ви помітили? Як
це можна пояснити з точки зору фізики? Складіть
порівняльну таблицю показників артеріального тиску й температури та побудуйте графік їх залежності від часу.
Вправа 2. Зробіть вимірювання, необхідні для
оцінки мікрокліматичних умов у Вашій кімнаті. (температуру повітря t0C, швидкість руху повітря м/с,
відносну вологість повітря  ). Порівняйте їх із
нормовими, що відповідають комфортному мікроклімату
(t=170C
–
190C,
  0,1м / с ,
  60  65% ). Складіть перелік заходів, завдяки
яким можна досягти таких умов» [5, с. 59].
Для проведення кількісного аналізу одержаних
результатів ми скористалися вищезгаданою стобальною шкалою оцінювання.
Третій напрямок констатувального етапу дослідження був спрямований на діагностування сформованості особистісно-мотиваційного критерію.
Емпіричні дані зібрано за допомогою впровадження комплексу методик, таких як:
– «Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху» (Т. Елерс) та «Методика діагностики особистості на мотивацію до уникнення невдач» (Т. Елерс) для діагностики фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів
за показником «мотивація досягнення успіху та
уникнення невдач» [5, с.58];
– методика «Спрямованість на набуття
знань» (Є. Ільїн, Н. Курдюкова); «Методика для діагностики навчальної мотивації» (методика А. Реан
і В. Якунін в модификації Н. Бадмаєвої) для діагно-
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стики фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів за показником «усвідомлення потреби до набуття знань» [5, с.58];
– «Методика вивчення мотивації професійної діяльності» (методика К. Замфір в модифікації
А. Реана); «Методика для вивчення мотивів професійної діяльності (методика Л. Верещагіної) для діагностики фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів за показником «прояв
інтересів і нахилів до майбутньої професійної діяльності» [5, с.58];
Кількісний аналіз вищезгаданих методик проводився згідно інструкцій, запропонованих авторами.
– для діагностики фахової компетентності
майбутніх молодших медичних спеціалістів за показником «рівень мислення, пам’яті, уваги, сприймання інформації» пропонувалося розв’язати професійно орієнтовані завдання.
Завдання, спрямовані на розвиток пам’яті потребують розвиток уміння запам’ятовувати, згадувати, зберігати та в подальшому відтворювати вивчену інформацію [9]; на розвиток уваги потребують
розвиток
вибіркової
здатності
й
зосередженості свідомості студента на вагомих
об’єктах діяльності [9]; на розвиток сприйняття
потребують вміння суб’єктивно відтворювати зображення предметів, явищ навколишнього середовища загалом та під час їхнього впливу на органи
чуття [9]; на розвиток клінічного мислення потребують розвиток операційного (порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, аналогія), логічного та абстрактного мислення [9].
Для проведення кількісного аналізу одержаних
результатів ми скористалися вищезгаданою стобальною шкалою оцінювання.
Другий (формувальний) етап (2018-2019 рр.)
педагогічного експерименту проводився в природніх умовах навчально-виховного процесу медичних коледжів та передбачав впровадження результатів у практику підготовки молодших медичних
спеціалістів, реалізацію запропонованої моделі та
перевірку ефективності виділених педагогічних
умов у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін. На цьому етапі дослідження взяли участь
504 студенти спеціальностей 223 «Медсестринство» освітня програма «Лікувальна справа» та 223
«Медсестринство» освітня програма «Сестринська
справа». Учасників експерименту було розподілено
на ЕГ (254 особи) й КГ (250 особи).
Формувальний етап супроводжувався використанням методів навчання (інформаційно-рецептивний, інтерактивний, пошуково-дослідницьких
проектів, проблемний, кейс-метод, метод портфоліо) та інтерактивних технологій навчання.
Навчання у КГ супроводжувалося використанням лише деяких елементів запропонованої нами
методики, без планомірного використання педагогічних умов формування фахової компетентності
майбутніх молодших медичних спеціалістів.
На третьому (підсумковому) етапі (2020 р)
здійснювався моніторинг рівнів сформованості фа-
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висновки та рекомендації щодо формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних
спеціалістів, оформлялися.
Результати представлені у таблиці 3. та рис. 1.
Таблиця 3
Рівень сформованості фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін за трьома критеріями

Особистісно- Діяльнісно-опеКогнітивний Критерій
мотиваційний
раційний
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хової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів, аналіз, систематизація та узагальнення результатів наукового пошуку, та їх статистична обробка. Також було сформульовано загальні
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Рис.1. Динаміка формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів
за рівнями.
Порівнюючи динаміку середніх значень сформованості компонентів фахової компетентності
майбутніх молодших медичних спеціалістів в КГ і
ЕГ, відмітимо значне підвищення середнього значення за усіма виділеними критеріями у ЕГ.
На основі опрацювання психолого педагогічних джерел [6], [11], [13], з метою перевірити отримані результати та оцінити статистичні значущості
змін, які відбулися в кількісних показниках фахової
компетентності майбутніх молодших медичних
спеціалістів ми використали методи математичної

статистики: F-критерій Фішера (для порівняння дисперсій двох незалежних вибірок) та t-критерій
Стьюдента (для порівняння різниці середніх значень кількісних показників сформованості компонентів фохової компетентності у майбутніх молодших медичних спеціалістів ЕГ та КГ під впливом
окреслених педагогічних умов).
Значення F-критерію Фішера розраховують за
формулою [6, с. 412; 11, с. 210]:

Fемп 

s12
s22

,
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 X ) 2 – розраховані за вибір-

конкуруюча гіпотеза
няється від s ).
2
2

При умові

Fемп  1.

df1  n1  1 і df 2  n2  1 кількості ступенів
вільності для першої і другої вибірки відповідно.
Умови перевірки однорідності дисперсій s12 і

s 22 , які ми отримали із порівнюваних сукупностей
відповідно до неспрямованих гіпотез [15, с. 210]:

t емп 

льова гіпотеза

Н1 : s12  s22 ( s12

відріз-

Fемп  F1 n1  1; n2  1 , ну-

Н 0 : s12  s22
2

X1  X 2

n1  1  s12  n2  1  s22

де Х 1 і Х 2 , s1 і s 2 , п1 і п2  середні, дисперсії та обсяги першої та другої вибірок відповідно.
За F-критерієм Фішера маємо такі результати:
Fемп < F0,05 (1,018 < 1,231), за 𝑡-критерієм Стьюдента для незалежних вибірок t емп < t 0,05 (0,287 <
1,965). Отже, вибірки ЕГ і КГ є однорідними.
Отримані результати дозволяють відкинути гіпотезу 𝐻0 і прийняти гіпотезу 𝐻1 на рівні значущості 𝛼 = 0,05. Також це дає підстави стверджувати,
що запропоновані педагогічні умови формування
фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів та методики їх реалізації для
студентів медичних коледжів є ефективними.
Таким чином, можна зробити висновок, що реалізація організаційно-педагогічного впливу на
процес формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у рамках запропонованої нами структурно-функціональної моделі дозволяє говорити про більш позитивну динаміку в ЕГ у порівнянні з КГ.
Висновки
Проведене дослідження й аналіз отриманих результатів підтвердили висунуту гіпотезу і дозволяють зробити висновок про досягнення мети дослідження та розв’язання поставлених завдань.
Результати є певним внеском у розв’язання
проблеми формування фахової компетентності
майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін, водночас, не вичерпує всіх аспектів цього процесу.
Дисертаційне дослідження висвітлює широкий
комплекс аспектів проблеми формування фахової
компетентності майбутніх молодших медичних
спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін. Подальші дослідження вбачаємо за
такими перспективними напрямками:
2

не відріз-

відхиляється на ко-

ристь конкуруючої Н1 : s1  s2 [10, с. 412].
Значення t-критерію Стьюдента використаємо
для перевірки неоднорідності вибірок ЕГ і КГ наприкінці експерименту. t-критерій Стьюдента розраховують за формулою [11, с. 185]:

n1  n2  2
2

Н 0 : s12  s 22 ( s12

няється від s 22 );

ками оцінки дисперсій. Оскільки s12  s 22 , то значення

Нульова гіпотеза

і

1
1 

  
 n1 n2 

2

,

1) розробка альтернативних методик діагностики фахової компетентності майбутніх молодших
медичних спеціалістів;
2) розширення й вдосконалення методики
фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів з інших дисциплін природничо-наукового циклу;
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто діяльність Харківської обласної федерації сумо щодо створення умов і пошуку
шляхів залучення населення до занять сумо, серед яких відкриття відділень у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних секцій, підготовка та підвищення кваліфікації тренерів, налагодження каналів
комунікації з людьми різного віку, реклама сумо у засобах масової інформації, у тому числі у Інтернетресурсах; охарактеризовано сучасний стан та тенденції розвитку сумо в Україні, відзначено зростання популярності цього виду спорту; наведено результати соціологічного дослідження щодо популярності сумо
серед населення, виявлено, що більшість опитаних вважають сумо перспективним видом спорту, який розвиватиметься за умови активізації маркетингової діяльності федерації, збільшення кількості трансляцій
змагань на телебаченні, створення офіційних сайтів федерацій і клубів у мережі Інтернет.
ABSTRACT
The article discusses the activities of the Kharkiv Regional Sumo Federation to create conditions and find
ways to attract the population to sumo classes, including the opening of branches in children's and youth sports
schools, sports sections, training and advanced training of coaches, establishing communication channels with
people of different ages, advertising sumo in the media, including the Internet resources; the current state and
development trends of sumo in Ukraine are characterized, the growing popularity of this sport has been noted; the
results of a sociological study on the popularity of sumo among the population are presented, it is revealed that the
majority of respondents consider sumo a promising sport that will develop subject to the intensification of the
federation's marketing activities, an increase in the number of competitions on television, the creation of official
websites of federations and clubs on the Internet.
Ключові слова: сумо, федерація, стратегічна модель, план розвитку, маркетингові програми, реклама.
Keywords: sumo, federation, strategic model, development plan, marketing programs, advertising.
Of great importance for modern people are playing
sports and leading an active lifestyle, as this affects
health improvement, increased efficiency, the realization of creative potential, contributes to the formation
of their personality and meaningful leisure. Recently,
more and more people choose to practice non-Olympic
sports, including sumo. Sumo is of interest for its entertainment, old traditions, special philosophy, this was

noted in their research by such modern scientists as V.
Adashevsky, G. Arzyutova, V. Buravtsova, E. Gadzhieva, M. Malskaya. Sumo is recommended by researchers, in particular S. Beskorovayny, S. Korobko,
V. Yaremenko, I. Malinsky, M. Kolos, V. Shandrigos,
for introduction into the curriculum in higher education
institutions in order to improve the health of students
and satisfy their desire to study exotic sports.
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To popularize sumo among school-age children,
the authors of N. Smaga, S. Korobko, A. Rebrina
(2017) developed a variable module "Sumo", which is
included in the "Curriculum for physical culture for educational institutions, grades 5-9", except In addition,
the Ministry of Education and Science of Ukraine approved the Sumo program for children and youth sports
schools (2014), which presents the methodology of
sports training for sumo wrestlers at different stages of
sports training [1].
Despite the growing popularity of sumo among the
population, in the modern scientific literature we have
not come across works devoted to finding effective
ways to attract the population to sumo, which determined the choice of the research topic.
Purpose of the work is to identify ways to attract
the population to sumo classes.
Today sumo is actively developing all over the
world, so the International Sumo Federation has more
than 80 countries, the European Sumo Federation has
about 30 countries [2]. Sumo began its existence in
Ukraine since 1999. The official status of the "AllUkrainian Sumo Federation" received in 2001, and in
2013 the federation received the status of a national one
and today it has the full name of the Public organization
"All-Ukrainian Public Organization" Sumo Federation
of Ukraine"". In addition, in our country, individual divisions of the national sports federation are engaged in
the development and popularization of sumo, including
22 regional and 3 city federations [3]. Today, 1239 people are involved in sumo in Ukraine, and in 2015 this
figure was 1048 people, therefore the number of people
involved in the last 5 years has increased by 191 people
[4]. Ukrainian athletes take part in international sumo
competitions and demonstrate consistently high results,
the national team of Ukraine is one of the three world
leaders [5].
The development of sumo in the Kharkiv region,
today, is the public organization "Kharkiv Regional
Sumo Federation", created in 2009. In the Kharkiv region, 94 people are involved in sumo, 50 of whom are
members of a separate division of the national sports
federation, training sessions are conducted by 9 workers of physical culture and sports: 4 full-time coaches
in sports, coaches-teachers, sports teachers and 5
coaches of a separate division of the national sports federations, 1 of which has the title of Honored coach of
Ukraine. Among Kharkiv athletes there are 11 members of the national team of Ukraine in sumo, champions and prize-winners of international competitions [3].
To obtain national status, in the manner prescribed
by law, a federation must fulfill certain qualification requirements, namely:
- develop sumo throughout the country;
- have membership in the International Federation,
included in the list of the State Committee for Youth
Policy of Sports and Tourism of Ukraine (now the Ministry of Youth and Sports of Ukraine);
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- organize and conduct official international and
all-Ukrainian competitions;
- have the availability of qualified personnel (athletes, coaches, judges and specialists with the appropriate qualifications and work experience);
- have the necessary material and technical and information base, organizational and methodological
support [6].
A survey of residents of the region, from among
ordinary citizens, showed that 48.7% of respondents
consider sumo an unpopular sport in our country, 76%
of respondents are not interested in this sport at all and
only 4.3% are interested, while a low level of public
awareness was revealed on sumo in the region. 80% of
the respondents consider it necessary to develop sumo
in the Kharkiv region, for this, in their opinion, it is necessary to intensify the marketing activities of the regional Federation, increase the number of broadcasts of
competitions and educational and entertainment programs about sumo on television and create official websites of federations and clubs on the Internet and pages
in social networks [5].
With the aim of developing sumo and finding
ways to attract the population to sumo classes, in the
course of the research we have developed a Perspective
plan for the development of sumo in the Kharkiv region
(hereinafter the Plan) for the "Kharkiv Regional Sumo
Federation". The plan was formed on the basis of the
National Strategy for Health-Improving Physical Activity in Ukraine for the Period up to 2025 "Physical
Activity - Healthy Lifestyle - Healthy Nation" (2016),
the main goal of which is to create conditions in society
for healthy physical activity and a healthy lifestyle for
the formation health of citizens as the highest social
value in the state. The developed plan for the development of sumo in the Kharkiv region is effective, and its
implementation will contribute to the public organization "Kharkiv Regional Sumo Federation" in creating
the necessary conditions for attracting large segments
of the population to sumo classes. This is confirmed by
the high assessment of experts, which is 4.55 points
(out of 5 possible), the data are representative, the reliability of the examination is evidenced by the obtained
concordance coefficient, the correlation coefficient is
0.96, which indicates the consistency of expert opinions [7].
Taking into account the above, we have developed
a strategic model for the development of sumo in the
Kharkiv region (Fig. 1) [8], which is based on the principles of consistency, science, goal-setting, humanism
and includes a network of organizational and managerial activities that determine the achievement of the
tasks, such as the growth of popularity and the competitiveness of sumo; improving athletic performance at
international sumo competitions; an increase in the
number of people who practice sumo.
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Expected results

The growing popularity and
competitiveness of sumo

Coordination
of the Federation's actions
with the authorities

Creating
the infrastructure
of sports
facilities

Knowledge and innovation

Smart development

Increasing the number of people involved sumo

Improving sports results at international sumo competitions

Formation
of a system of
knowled
ge in the

Increasing
the number
of sumo
sports

Introduction
of sumo in
educational
institutions

Introduction
of advertising and information on
sumo in the
media

Efficient use of resources

Balanced development

Strengthening human
resources

Incentive system

Comprehensive development

Principles
Systematic, Scientific, Goal-setting, Humanism
Figure 1. A strategic model for the development of sumo in the Kharkiv region
Fig. 1 shows that the set objectives can be
achieved by:
1. Coordination of the Federation's actions with
state authorities in the field of physical culture and
sports and physical culture and sports organizations.
2. Creation of infrastructure of sports facilities
for sumo training.
3. Formation of a system of knowledge among
the population on the health-improving and educational
values of sumo.
4. Increasing the number of publicly available
sumo sports events to attract the general population.
5. The introduction of sumo in the educational
process and out-of-class work on physical education in

institutions of general secondary education and institutions of higher education (development of guidelines,
improvement of material and technical support).
6. The introduction in the mass media of advertising for sports and sports events in sumo, as well as
educational programs about sumo for people of different ages.
7. Strengthening human resources.
It should be noted that today, thanks to the implementation of the Perspective Plan in the activities of the
Kharkiv Regional Sumo Federation since 2017, the indicators of the development of sumo, which are presented in Table 1, have significantly increased.
Table 1

Year

2015
2016
2017
2018
2019

Main indicators of the development of sumo in the Kharkiv region
FederaRegional
AllFirst
Candidate
Master
tion memcompetiUkrainadult
of Master
Sports of
bers
tions
ian comsports
Sports of
Ukraine
petitions category
Ukraine
96
2
6
4
6
122
2
2
5
8
10
194
3
3
12
15
5
245
4
4
14
23
6
330
4
5
19
25
-

Table 1 shows that the number of members of the
federation has increased by almost 3 times (63%) - by
208 people since 2017, compared to 2016, and 3.4
(71%) times compared to 2015. The number of competitions of various levels held on the territory of the
Kharkiv region has doubled, the number of qualified
sumo athletes who receive sports categories and titles
is increasing annually.
During the study period (2017-2020), thanks to the
activities of the Federation, it was opened:

International Master of Sports
of Ukraine
1
2
2
1

1. Department of sumo in the communal institution "Complex children and youth sports school No. 4
of the Kharkiv City Council" (Kharkov)
2. Sumo department in the communal institution
"Complex children and youth sports school No. 1 of the
Kharkiv city council" (Kharkov)
3. Sumo department at the Complex Children
and Youth Sports School of the Sports Society "Spartak" (Kharkov)
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4. Section on sumo in the club at the place of residence "Vysota" (Kharkov)
5. Section on sumo in the sports club "Yod" (Kharkov)
6. Sumo section in the "Grand Sport Elite" sports
club (Lozova, Kharkiv region);
7. Sumo section at Kharkiv National Automobile
and Highway University (Kharkiv)
8. Sumo section at the Kharkiv National Technical
University of Agriculture named after Petro Vasilenko
(Kharkiv)
9. Section in the Kharkiv secondary school of I-III
levels No. 10 (sports club "Bear", Kharkov).
The Federation actively cooperates with sports
public organizations, in particular with the Public Organization "Sports Club" Adrenaline "(hereinafter SC"
Adrenaline "), which was created with the aim of popularizing various sports. SC "Adrenaline" actively advertises on its official pages on social networks sumo
classes and competitions, achievements of athletes,
broadcasts videos of large-scale competitions. The
number of subscribers to the pages of SC "Adrenaline"
totals almost 3000 people.
It should be noted that in the Kharkiv region, training of sumo coaches is underway on the basis of the
Kharkiv State Academy of Physical Culture, thanks to
this, the number of coaches with higher education has
increased 5 times (82%) since 2017. So, as of 2016, the
total number of coaches who conducted sumo classes
was 7 coaches, of which 2 people with higher education; as of 2019, the total number of coaches has doubled (53%) and is 15 people, and of them the number
of coaches with higher education is - 11 people.
Conclusion. The study showed that sumo is one
of the popular non-Olympic sports today, which is developing in Ukraine, in particular in the Kharkiv region,
where the public organization "Kharkiv Regional Sumo
Federation" is looking for ways to attract the population
to classes and create the necessary organizational and
managerial conditions. In the course of the study, a strategic model was developed and, since 2017, the Perspective Development Plan of the Federation was introduced, due to which the indicators of sumo development have increased, namely, the number of federation
members has increased 3 times, the number of competitions held in the Kharkiv region has doubled, the number of sumo coaches who conduct classes has increased
2 times and the number of coaches has increased 5
times in higher education, a sumo department has been
opened in children's and youth sports schools, sports
sections in higher education institutions, sections in
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sports clubs, including in secondary schools. So it can
be stated that the main ways of attracting the population
to sumo are the opening of branches in children's and
youth sports schools, sports clubs, training and advanced training of coaches, establishing communication channels with people of different ages, advertising
sumo in the media, including in Internet resources. Further research requires the use of modern information
technologies in attracting the population to sumo.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена проблематике афгано-российских отношений которые остаются трудными
со времен советской интервенции в Афганистан в 1979 году. Взаимное недоверие сторон привело в 1996
году к вмешательству России в афганскую гражданскую войну на стороне Северного альянса и к признанию Афганистаном независимости Чеченской Республики Ичкерия от Российской Федерации в 2000-м.
ABSTRACT
This article focuses on the issue of Afghan-Russian relations, which have remained difficult since the Soviet
intervention in Afghanistan in 1979. Mutual distrust of the parties led in 1996 to Russia's intervention in the Afghan
civil war on the side of the Northern Alliance and to Afghanistan's recognition of the independence of the Chechen
Republic of Ichkeria from the Russian Federation in 2000.
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Вступление
Чечня провозгласила независимость от России
в 1991 году. В том же году были проведены демократические президентские и парламентские выборы, которые выиграл генерал Д. Дудаев и его сторонники. В 1992 году новое правительство приняло
конституцию Чеченской Республики [в 1994 году
конституционное название страны было изменено
на Чеченская Республика Ичкерия] согласно которой Чечня была провозглашена правовым демократическим государством [11].
Чеченская Республика Ичкерия пыталась добиться признания своего суверенитета международным сообществом на протяжении всего периода
своей де-факто независимости (1991-2000/2001)
ориентируясь главным образом на поддержку западных государств и прозападных арабских монархий региона Персидского залива. Однако не смотря
на все дипломатические старания Грозного независимость Чечни была признана только двумя странами: Грузией (в 1992 году) и Афганистаном (в
2000-м). Польский исследователь Северного Кавказа Е. Шукальски (dr Jerzy Szukalski) в работе
«Конституционные положения государственного
устройства Чечни в 1992-2000 гг.» (Konstytucyjne
zasady ustroju Czeczenii w latach 1992-2000) пишет,
что независимость Чечни была признана также
Иорданией [11], однако эта информация не соответствует действительности. После прихода к власти
Э. Шеварднадзе Грузия отозвала свое признание
мотивируя это тем, что его предшественник, З. Гамсахурдия, который в 1992 году подписал Указ о

признании государственной независимости Чеченской Республики [12], не мог принимать таких решений по той причине, что за два месяца до визита
в Грозный, где состоялось подписание Указа, он
был свергнут в результате военного переворота
[13], а следовательно уже не был главой грузинского государства.
С целью реализации своей внешней политики,
установления контактов с другими странами и информирования их о стремлении чеченского народа
к независимости Чеченская Республика Ичкерия
открывала политические представительства за рубежом, которые де-факто выполняли функции посольств. По данным Г. Чародеева такие представительства были открыты во многих странах, в том
числе в Польше, Эстонии, Дании, Бельгии, Германии, Турции, Чехии, Нидерландах, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Пакистане,
Великобритании, Ираке, Сирии, Азербайджане,
Литве и Украине [14]. Однако только одно государство мира решилось на открытие на своей территории полноценного посольства Чечни — Афганистан. В 2000-м году, после подписания в Кандагаре
Соглашения о взаимном признании между Исламским эмиратом Афганистан и Чеченской Республикой Ичкерия, в Кабуле было открыто чеченское посольство, а в Кандагаре консульство. Во время Второй чеченской войны Россия часто обращала
внимание на этот факт, как на «доказательство»
того, что независимая Чечня была ничем иным, как
очагом международного терроризма в регионе Се-
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верного Кавказа и пыталась убедить международное сообщество в том, что правительство Ичкерии,
афганские талибы и Аль-Каида — это одна группа
«строителей всемирного халифата», которая несет
угрозу всему миру.
Чеченский вопрос в отношениях Афганистана
и России в период с 1996 по 2000 год в польской и
европейской научной среде является недостаточно
неизученным поэтому данную работу можно считать новаторской. Особую актуальность нашему
исследованию придают политические изменения в
Афганистане начавшиеся после подписания в феврале 2020 года в Дохе мирного соглашения между
США и Движением Талибан. Внутриафганские переговоры могут завершиться возвращением всей
полноты власти в Афганистане талибам, что непременно отразится на афгано-российских отношениях, от которых во многим зависит ситуация с безопасностью в регионе Средней Азии.
Появление чеченского вопроса в афганороссийских отношениях
Распад СССР привел к геополитическим изменениям в Евразии. Бывшие советские республики
провозгласили независимость и стали суверенными
государствами. Автономные республики РСФСР
(такие как Татарстан, Башкортостан и др.) тоже
предприняли попытки изменить свой статус повысив его в составе нового государства - Российской
Федерации. Однако Чечня, как было отмечено
выше, провозгласила независимость и стала активно искать партнеров на международной арене.
Правительство Д. Дудаева ориентировалось в
первую очередь на установление дружеских отношений с европейскими государствами, США, Турцией и не рассматривало Афганистан как привлекательного союзника. Этому было несколько объяснений. Во-первых в 1991 году Афганистан был
failed state - несостоявшимся государством, не имел
признанного всеми афганцами центрального правительства, в стране шла гражданская война. Во-вторых Дудаев имел мало шансов на хорошие отношения с афганским народом по той причине, что он,
будучи генералом советской армии, принимал личное участие в советско-афганской войне 1979-1989
гг. во время которой, по утверждениям афганской
стороны, совершались военные преступления и
преступления против человечности. Кроме того
приоритетом внешней политики Чечни было вхождение в клуб демократических государств.
В 1996 году к власти в Афганистане пришло
ультраконсервативное исламское Движение Талибан. Оно было создано сельским муллой Мухаммедом Омаром на юге Афганистана в 1994 году, в разгар гражданской войны. Официальное название
государства было изменено на Исламский эмират
Афганистан. В стране начали действовать законы
шариата. Правительство талибов было признано
Пакистаном, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, а также де-факто
Туркменистаном. Чечня, однако, не стала признавать новое афганское правительство, отдав предпочтение хорошим отношения с западными странами,
которые критиковали Талибан «за нарушение прав
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человека, в том числе прав женщин». Против Талибана выступила также Россия, которая с 1992 года
принимала участие в гражданской войне в соседнем с Афганистаном Таджикистане на стороне
светского правительства которому противостояли
отряды вооруженной исламской оппозиции. Вместе с Таджикистаном Россия начала оказывать политическую, финансовую и военно-техническую
помощь боевикам Северного альянса, которые пытались свергнуть новое центральное правительство
Афганистана [19]. Не смотря на то, что Исламский
эмират Афганистан никогда не декларировал экспансионистских планов Москва опасалась «экспорта» исламской революции из Афганистана в
постсоветские республики Средней Азии и на Кавказ поэтому, по мнению А. Дубнова, даже не пыталась найти с правительством талибов точки соприкосновения, а делала ставку на его свержение антиправительственными
силами
[19].
Поддерживаемые Россией и ее среднеазиатскими
союзниками (в первую очередь Таджикистаном и
Узбекистаном) таджикские и узбекские боевики,
сражавшиеся под флагом Северного альянса, терроризировали Афганистан вплоть до американской
интервенции в эту страну в 2001 году. Следует подчеркнуть, что со своей стороны правительство талибов избегало ответных действий, не вмешивалось во внутренние дела соседних стран и Российской Федерации, не поддерживало вооруженные
формирования сражавшиеся против российской армии на Северном Кавказе [19].
Чечня придерживалась прозападной политики
и не признавала афганское правительство до конца
90-х годов XX столетия. Ситуация не изменилась
даже за время президентства умеренного исламского консерватора З. Яндарбиева, который исполнял обязанности главы государства с 1996 по 1997
год и открыто призывал к трансформации светской
Ичкерии в исламское теократическое государство.
Е. Шукальски (dr Jerzy Szukalski) в работе «Конституционные положения государственного устройства Чечни в 1992-2000 гг.» (Konstytucyjne zasady
ustroju Czeczenii w latach 1992-2000) пишет, что при
Яндарбиеве в конституцию Чечни были внесены
важные поправки — ислам стал государственной
религией [11]. Сам Яндарбиев называл их «введением законов шариата», однако де-факто Ичкерия
оставалась светским демократическим государством с республиканской формой правления. Некоторые российские исследователи считают эти поправки «доказательством» вмешательства Афганистана в российско-чеченский конфликт. Однако
при более глубоком анализе этого события можно
прийти к выводу, что на Яндарбиева оказывали
влияние не талибы, а арабские монархии региона
Персидского залива тоже живущие по законам шариата — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.
В 1999 году Россия, вместе с США, выступила
инициатором введения Советом Безопасности ООН
жестких международных санкций против Афганистана [15]. Режим санкций практически отрезал афганцев от внешнего мира и привел к ухудшению и
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без того тяжелой экономической ситуации в стране.
В том же году началась Вторая чеченская война.
Вторжение российских войск в Чечню, нежелание
западных государств помочь чеченскому народу в
его стремлении стать полноправным членом международного сообщества, а также пассивная реакция стран Персидского залива на гуманитарный
кризис вызванный на Северном Кавказе боевыми
действиями привели к разочарованию политической элиты Ичкерии в выбранном курсе и заставили
ее искать себе новых союзников на международной
арене. В 1999 году президент Чечни А. Масхадов
отправил своего официального представителя, бывшего президента З. Яндарбиева, с первым визитом
в Афганистан, в ходе которого он проинформировал афганскую сторону о ситуации в Чеченской
Республике Ичкерия, о конфликте с Россией, о
борьбе чеченского народа за независимость, о гуманитарном кризисе в республике. В начале 2000 года
Афганистан официально признал независимость
Чечни, а Чечня — правительство талибов. Договор
о взаимном признании был подписан в Кандагаре
главой МИД Афганистана В. А. Мутаваккилем и З.
Яндарбиевым.
По нашему мнению решение Афганистана
отойти от политики нейтралитета и поддержать
Чечню в ее противостоянии с Россией было связано
с двумя факторами: санкционным давлением ООН
и вмешательством Москвы во внутренние дела Афганистана посредством поддержки незаконных вооруженных формирований Северного альянса.
В 2000 году Совет Безопасности ООН по требованию России и США принял резолюцию ужесточающую санкции введенные против Афганистана [16]. Соавторами резолюции выступили среднеазиатские союзники России — Таджикистан и
Кыргызстан. Новые санкции практически блокировали контакты лидеров Движения Талибан с ООН и
легализировали продажу оружия боевикам Северного альянса [17]. Анализ этих событий позволяет
утверждать, что:
1) Россия сознательно ухудшала отношения с
Афганистаном вмешиваясь в его внутренние дела и
оказывая давление на Кабул используя механизмы
Совета Безопасности ООН;
2) Признание Афганистаном независимости
Чечни было логичным и обоснованным ответом на
поддержку Москвой антиправительственных сил в
Афганистане.
После событий 11 сентября 2001 года союзники Кабула — Саудовская Аравия, ОАЭ и Пакистан — подверглись международному давлению и
были вынуждены разорвать с Афганистаном все отношения. США возложили ответственность за теракты на саудовского диссидента Усаму бен Ладена,
который вместе с группой сторонников в 90-х годах
получил убежище в Афганистане. Не смотря на то,
что правительство талибов осудило нападение на
США и выразило готовность сотрудничать с американской стороной в расследовании случившегося, а
также выдать Усаму бен Ладена, если будут предоставлены доказательства его причастности к терак-
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там, США решили пойти на конфронтацию и провести в Афганистане военную операцию, целью которой провозгласили не только поимку и ликвидацию лиц подозреваемых в организации терактов 11
сентября, но и свержение правительства талибов и
изменение государственного строя Афганистана на
республиканский, ориентированный на западные
ценности. В 2001 году началась американо-афганская война, в которой международное сообщество,
включая Россию, поддержало США. После захвата
Кабула американцы объявили о создании нового
«демократического правительства» Афганистана в
которое вошли бывшие лидеры боевиков Северного альянса поддерживаемого Россией. В том же
году Россия полностью оккупировала Чечню. В
2003 году Россия провела сомнительный с точки
зрения международного права референдум на котором, по данным Москвы, более 90% чеченцев проголосовали за нахождение Чечни в составе Российской Федерации [18]. На его основании Ичкерия
была аннексирована, а российские власти посчитали вопрос о статусе Чечни полностью закрытым.
Однако актуальная ситуация в Афганистане, где
Движение Талибан уже вернуло себе контроль почти над половиной территории страны, а также рост
численности чеченской диаспоры в Европе, Турции, Украине, Сирии и др. арабских странах, члены
которой не признают законной ликвидацию Ичкерии, не позволяют считать российскую позицию
достаточно аргументированной, а чеченский вопрос действительно решенным.
Выводы
Международной коалиции во главе США за
почти 20 лет войны не удалось разгромить Движение Талибан, которое по-прежнему считает себя
единственной легитимной властью в Афганистане
и никогда не признавало созданное при поддержке
иностранных сил «республиканское правительство» во главе с Х. Карзаем (сейчас — А. Гани). Это
означает, что возвращение Талибана к власти в Афганистане уже не является нереалистичным сценарием. Подписанное в феврале 2020 года в Катаре
мирное соглашение между США и Движением Талибан предполагает вывод иностранных оккупационных войск с афганской территории и, по-сути, открывает талибам дорогу к восстановлению своей
власти на всей территории Афганистана. Если это
произойдет чеченский вопрос снова появится на
повестке афгано-российских отношений. Талибан
окажется перед трудным политическим выбором:
подтвердить признание независимости Чечни от
России или пересмотреть свое решение, как это сделала Грузия. При выборе первого варианта движение столкнется с теми же трудностями, что и в 90-е
годы — Россия откажется признавать Исламский
эмират и продолжит склонять международное сообщество к санкционному давлению на него под
различными предлогами (от «поддержки терроризма» до «нарушение прав человека»), а также может вернуться к поддержке антиправительственных групп на территории Афганистана. Кроме того
в данном случае Талибан столкнется еще с одной
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трудностью — выбором партнера внутри чеченского движения за независимость, которое за годы
Второй чеченской войны распалось на три лагеря:
республиканцев, исламских теократов, сторонников интеграции с РФ. Республиканцы представлены правительством Чеченской Республики Ичкерия в изгнании во главе с А. Закаевым и выступают
за деоккупацию Чечни в границах 1991 года. Теократы это сторонники 4-го президента независимой
Чечни Д. Умарова, который в 2007 году объявил об
упразднении Чеченской Республики Ичкерия и создании исламского теократического государства
Кавказский эмират (Имарат Кавказ), в состав которого планировал силовым путем включить все северокавказские республики РФ, а также часть Ставропольского края. Сторонники интеграции с Россией представлены соратниками бывшего муфтия
Ичкерии А. Кадырова, который перешел на сторону
Москвы и согласился оставить Чечню в составе
России. Его сын, Р. Кадыров, с 2007 года является
президентом Чеченской Республики — субъекта
РФ («главой незаконной оккупационной администрации» по мнению сторонников независимости).
Захочет ли правительство талибов делать выбор в
пользу одной из этих групп или просто сохранит
статус-кво, не отменяя но и не подтверждая своего
признания чеченской независимости, неизвестно.
Очевидно выбор политики в отношении Чечни будет напрямую зависеть от политики России в отношении Афганистана. Если она воздержится от вмешательства во внутренние дела этой страны, не будет вооружать и инструктировать оппозиционные
группы, как это было ранее, то у Афганистана и
России может получится от конфронтации и недоверия перейти к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству.
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ABSTRACT
The relevance of the material is associated with the rapidly changing world and the creation and implementation of neurotechnologies, which, using the example of the technologies of the international analytical company
Celebrium-Labs, allow in the shortest possible time to reach a qualitatively new level of research, which raises
any company to higher indicators of efficiency and productivity. Such advantages of technologies as high economic efficiency of interaction with customers due to a smaller sample, high accuracy of insights and analytics,
the ability to embed in CRM and business processes for unlimited testing and data updating. The material reveals
both the history of the company's creation and introduces the list of wide possibilities of the innovative technologies Celebrium-X and Celebrium-psychographics. As one of the examples, the article presents an analysis of the
research results in relation to the political activity of women in the countries of the European Union and Russia
using the neuro-technologies of the Celebrium-labs.сom company. A persisting trend of a high gender gap and the
presence of stereotypes in relation to women, which hinders access to high positions in the political sphere, is
noted.
Keywords: neurotechnology, qualitative data, Celebrium-labs, political and sociological research, marketing.
The possession of authentic (quality) data is the
key to success nowadays. Too rapid change in the
world has led to the need to save time, resources and
obtain better and more reliable data. After going from
the Gallup era, surveys (which are many people, but little data, whose main task was to collect and accumulate
data) through FB, Google, etc., we have approached the
era of deep research.
Celebrium-Labs' neurotechnologies are similar to
measurements in a helmet (neural connections). One of
the previously unresolved parts of the general problem
was the expensive equipment that can only be used in
laboratory conditions. Since the production of helmets
is too expensive and less profitable to scale up, the inquisitive and uncomfortable mind of the company's
founder set the task to reduce the cost of technology or
completely abandon the helmet, inventing something
completely new. The basis was taken by conjugated
ideomotoric, the initial use of the technologies of which
was used primarily for astronauts and almost ideally
fell on modern needs and application nowadays in various directions.
The main purpose of this article is to get acquainted with such neurotechnologies that are in demand today both in science and in business as technologies of the international analytical company Celebrium-Labs and its wide and limitless possibilities of
application.
The international analytical company CelebriumLabs has gone a significant way to obtain patents for its
technology in the Russian Federation and the United
States. The company used a search engine, that is the
system of international search against databases, which
revealed that the company's invention, namely the
method of removing psychophysiological information,
relates to a world-wide novelty. This status is very
rarely assigned to certain types of inventions and creations that are invented. Based on this, as the founder
and head of Celebrium-Labs, Vasily Karagezov, said:

“we realized that we need to direct all our efforts to protect this technology as soon as possible, and first of all
we patented it in Russia”. All technologies and methods
are copyrighted and are based on principles that have
already been approved and proven by world science,
the company has patented a method for collecting and
processing group psychophysiological data, which is
based on familiar concept and methods of processing
psychophysiological information which do not need an
additional evidence base.
Known methods for recording the individual characteristics of a computer user based on measuring the
physiologically determined features of his work with a
computer keyboard, for example, by calculating the
time intervals between key presses. For example, from
the document US 20080214903 A1 (published
04.09.2008) known system and method for monitoring
one or more physiological parameters of a user. The
system according to the invention includes one or more
wearable sensor modules that detect one or more physiological parameters.
The technical problem being solved consists in obtaining group statistical data on the nature of the response to the presented information in the form of images, text, video, etc. In this case, objectively recorded
reactions are assessed - an electroencephalogram, indicators of motor activity.
Throughout its activities, the company works
closely with leading Russian scientists, who have already had a huge accumulated amount of experimental
work done together with the Institute of Biomedical
Problems of the Russian Academy of Sciences, and together with the Russian Academy of Sciences. By that,
the experience that scientists have gained was substantiated in the creation of this system. As a result, scientists have carried out a large number of experiments already on those devices on which the company has implemented this technology into life, namely on
Smartphone-class mobile devices.
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The use of a mobile application allows collecting
a large amount of information quickly and remotely, in
a simple and fun way for the respondent. The technology of conjugated ideomotorics reveals the true motives and feelings of people, and makes it possible to
predict their reaction. The psychophysical methodology used by the company ensures: higher data accuracy
with a smaller number of respondents (according to
ESOMAR: calculation of a representative sample: 90180 people per 1 million of the general population and
in comparison with 600 people / 1 million with traditional methods of information collection). High economic efficiency of interaction with customers is ensured by a smaller sample, high accuracy of insights
and analytics, the ability to embed in CRM and business processes for unlimited testing and data updating.
The main advantages of using Celebrium solutions
today are:
 Celebrium-P: segmentation of clients based on
deep psychophysical motivations of a person, and not
on the profile of using services;
 As part of CRM: combining Celebrium-P segmentation data with corporate CRM system data allows
to optimize interaction strategies with different customer segments;
 Celebrium-X: assessment of current performance by brand, product, advertising activity, current
and potential customers; checking possible conditions
and product offers among the audience to understand
future demand.
At the moment, the company is already cooperating with a number of Russian universities, such as the
Financial University under the Government of the Russian Federation, Lomonosov Moscow State University,
the Social and Humanitarian University (Kolomna) and
other universities, introducing technologies for political
science, sociological and marketing studies. In the
course of the educational process and conducting various kinds of research work. So, for example, at the Department of Political Science of the Financial University, an author's sociological study was carried out using the advanced neurotechnologies of the CelebriumX company about the attitude towards women in leadership positions in political activity, gender policy and
the political activity of women in general in Europe and
Russia (the study was conducted mainly among young
people) [1,2]. The purpose of the study was to analyze
the perception of the true attitude to the political activity of women in Russia and the EU countries in terms
of subconscious textual perception for different groups
of respondents. The study methodology was to remote
data collection using a mobile device, taking into account the cognitive and emotional components of assessing information. The study included 23 questions.
To obtain the best reliable data, the study methodology included an assessment of respondents' answers
on a scale of confidence in decision-making. Thanks to
this scale, it was possible to get information about
where the respondent, when answering a question,
knows what he wants and is confident of his choice, and
where he doubts or tries to hide the truth. Brief results
of the study are the following. Almost all respondents
agree that the very topic of women's political activity in
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senior positions is relevant in the modern world. The
respondents do not fully believe that women achieve
high positions in political institutions, except for
women 35-45, whose confidence reaches 85 (a fairly
high level). Women of all ages and men 18-25 years old
believe that gender inequality in the political sphere exists, the rest of men do not agree with this. But neither
women nor men are sure that women are more effective
as leaders. Women want to see an increase in the percentage of women in the highest state bodies of the EU
and / or the Russian Federation, men definitely do not.
Women are convinced that Russia and the European
states need to build up a legal framework for regulating
the role of women in politics, while men do not.
Despite the fact that Russian society provides
women with wide access to education and certain segments of the labor market, the high gender gap and the
presence of stereotypes towards women prevent most
of them from gaining access to positions in the political
sphere. The gap between the percentage of women in
politics between Europe and Russia is explained by
many factors.
Firstly, Western society is the most tolerant and
liberal, in contrast to the conservative Russian society,
where the role of women in politics is still not taken
seriously. Secondly, the countries of the European Union have a broader legal framework that regulates women's rights, including in politics, while in Russia has
very few such legislation. Thirdly, There are a large
number of different quotas are provided for women in
the countries of the European Union, which makes it
possible to take an active part in the political activities
of the country. In the Russian Federation, quotas for
women are not as widespread as in Europe, for this reason it is difficult for many women to get a high position
in politics, however, it must be remembered that Russia
is a country with the most pronounced female face both
in terms of gender "passport" and real national portrait.
Celebrium - X also includes elements of gamification, which allows you to distribute the technology to
the student community. We are rapidly conquering the
market, accuracy and speed are the main advantages not
only of our main product, but of the company as a
whole.
Thanks to a qualitative result, the technology requires fewer respondents, the study is more economical
and effective compared to using more traditional methods. Facing a new business vertical, the company receives a new impetus for product development. A client, coming to us with a question: to what extent? What
kind of audience do i need? Which of the characteristics
of our product will be interesting? The idea has come
up to combine multifaceted tasks for better in-depth research. So, Celebrium is speed, economy and quality!
In addition to the Celebrium-X application, the
company launches a second product - Celebrium - psychographics. One platform analyzes, and the second accepts and targets everyone needs. If one platform understands what people put value upon, the second one
understand who put value upon and what, and together
they provide a clear focus in terms of those proposals
that will truly meet the values and interests of the consumer. On the basis of this the company aims to build
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a sufficiently large base of our respondents, or our clients (as we call them), during which we will already
send the necessary proposals, that is such a combination. Our next stage after the development of these two
systems is to recruit several million people in each of
the countries of presence (USA, Austria, Russia) by the
end of 2020. Next year there is the way to attract the
next round of investments, which will go to expand our
presence, and also the next stage, which we see before
us in the framework of the above products with the help
of psychographics, is to enter such areas as training,
such as HR, to help companies and people better orientate themselves and determine their suitability. One of
the innovative ideas of the founder and head of Celebrium-labs in Russia Vasily Karagezov is the idea
Creation of their own intelligent search engine that
will help people not just create and put on the Internet
what they want, and then sit and analyze a bunch of
proposals, filter them, spend their time on this (what we
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believe in our company, is the most valuable resource
in life, because it does not recover and every day it becomes less). Absolutely all Celebrium-Labs products
are aimed at saving and quality results. An intelligent
search engine, the development of which the company
is working on, will save a person much more time, that
is, he will immediately give him that offer that best
meets his interests.
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